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คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

ภาพรวม 
 

ผลการดาํเนินงานของกลุม่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2562 มดีงันี� 
                 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที" 31 ธนัวาคม 

2562 2561 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน  5,884 5,722 162 3% 
รายไดอ้ื น 454 270 184 68% 
รายไดจ้ากเงนิลงทุน 948 586 362 62% 
คา่ใชจ้่ายจากการดาํเนินงาน (4,217) (3,978) 239 6% 
เงนิบรจิาคแก่มลูนิธติลาดหลกัทรพัย ์(มลูนิธ)ิ 186 (186) 372 200% 
เงนิโอนใหก้องทุนสง่เสรมิการพฒันาตลาดทุน (CMDF) (5,700) - 5,700 100% 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (214) (479) (265) (55%) 
รายไดส้งู(ตํ า)กวา่ค่าใชจ้่าย (2,599) 1,955 (4,554) (233%) 
 

 

รายไดต้ํ ากว่าคา่ใชจ้่ายสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2562 จํานวน 2,599 ล้านบาท รวมลดลง 4,554 ลา้นบาท เมื อเทยีบ
กบัปีก่อน โดยรายไดจ้ากการดําเนินงานเพิ มขึ�นจํานวน 162 ล้านบาท ที สาํคญัจากจํานวนบรษิทัจดทะเบยีนและหลกัทรพัย์
ใหม่เพิ มขึ�น สาํหรบัรายไดอ้ื นเพิ มขึ�นจาํนวน 184 ล้านบาท ที สาํคญัจากการรบัค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิทัประกนัภยัจาก
เหตุวางเพลงิอาคารเดมิของตลาดหลกัทรพัยจ์ํานวน 145 ล้านบาท รายไดจ้ากเงนิลงทุนเพิ มขึ�นจํานวน 362 ล้านบาท ที 
สาํคญัจากกําไรจากการขายกองทุนและกําไรจากการ mark to market ของเงนิลงทุน ส่วนค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน
เพิ มขึ�นจํานวน 239 ลา้นบาท ที สาํคญัจากค่าใชจ้่ายพนักงานเพิ มขึ�นตามพรบ.คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ และในระหว่างปี   
มกีารกลบัรายการเงนิบรจิาคคงคา้งแก่มูลนิธ ิ จากการยกเลิกการจดัสรรเงนิเขา้มูลนิธ ิโดยมผีลสําหรบัรายไดสู้งกว่า
คา่ใชจ้่ายก่อนภาษเีงนิไดข้องตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2561 เป็นตน้ไป นอกจากนี�ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
มีค่าใช้จ่ายเงนิโอนให้กองทุนส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน (CMDF) จํานวน 5,700 ล้านบาท ตามที กําหนดใน พรบ. 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที  6) เมื อวนัที  16 เมษายน 2562 เพื อสง่เสรมิการพฒันาตลาดทุนในดา้นต่างๆ เช่น 
การพฒันาองคก์รและโครงสรา้งพื�นฐานที เกี ยวขอ้งกบัตลาดทุน การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรที เกี ยวขอ้งกบัตลาดทุนหรอื
การกํากบัดแูลตลาดทนุ เป็นตน้  
 
1.     การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 

1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน  
 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามสว่นงาน 
 
รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานธุรกจิที สาํคญั ประกอบดว้ย ธุรกจิตราสารทุน ธุรกจิตราสารอนุพนัธ์ 
ธุรกจิบรกิารเทคโนโลย ีและธุรกจิบรกิารงานนายทะเบยีนและงานบรกิาร 
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   รายไดจ้าํแนกตามสว่นงาน 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2562                               (หน่วย: ลา้นบาท) 
ธรุกิจตราสารทุน  
   - ค่าธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัย ์ 1,298 
   - งานชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 368 
   - ค่าธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 723 
   - งานรบัฝากหลกัทรพัย ์  347 
   - ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 32 
รวม 2,768 
ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์  
   - ค่าธรรมเนียมการซื�อขายตราสารอนุพนัธ์ 541 
   - งานชาํระราคา 233 
   - ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 32 
รวม 806 
ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  
   - การบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 420 
   - ค่าบรกิารขอ้มลู 367 
   - ค่าสนบัสนุนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 277 
รวม 1,064 
ธรุกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการ  
   - งานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 1,226 
   - งานบรกิารกองทุน 20 
รวม 1,246 
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 5,884 
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1.1.1 ธรุกิจตราสารทุน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 2562 2561 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ - ธรุกิจตราสารทุน  2,768 2,825 (57) (2.02%) 
   คา่ธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัย ์ 1,298 1,413 (115) (8.14%) 
   รายไดจ้ากงานชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 368 384 (16) (4.17%) 
   คา่ธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  723 643 80 12.44% 
   รายไดจ้ากงานรบัฝากหลกัทรพัย ์ 347 341 6 1.76% 
   รายไดค้า่ธรรมเนียมสมาชกิ 32 44 (12) (27.27%) 
ดชันีชี�วดัภาวะตลาดตราสารทนุ       
ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ สิ�นปี (จุด) 1,580 1,564  16 1.02% 
มลูคา่การซื�อขายเฉลี ยต่อวนั - ตราสารทุน (ลา้นบาท) 53,192  57,674  (4,482) (7.77%) 
มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลี ย (ลา้นลา้นบาท) 17.17 17.63 (0.46) (2.61%) 
จาํนวนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (หลกัทรพัย)์   3,022   2,499  523 20.93% 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิตราสารทนุลดลง จาํนวน 57 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.02 เมื อเทยีบกบัปี 
2561 ที สาํคญัจากคา่ธรรมเนียมการซื�อขายและงานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์ลดลง จาํนวน 131 ลา้นบาท 
ตามมลูคา่การซื�อขายหลกัทรพัยเ์ฉลี ยต่อวนั ขณะที ค่าธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน เพิ มขึ�น จํานวน 80 ลา้นบาท 
ตามจาํนวนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนที เพิ มขึ�น  

  

1.1.2 ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์

       (หน่วย: ลา้นบาท) 2562 2561 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ - ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์ 806 765 41 5.36% 
   คา่ธรรมเนียมการซื�อขายตราสารอนุพนัธ์ 541 509 32 6.29% 
   รายไดจ้ากงานชาํระราคา 233 220 13 5.91% 
   รายไดค้า่ธรรมเนียมสมาชกิ 32 36 (4) (11.11%) 
ดชันีชี�วดัภาวะตลาดอนุพนัธ ์       
ปรมิาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนั - ตราสารอนุพนัธ ์(สญัญา) 428,368 426,212 2,156 0.51% 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิตราสารอนุพนัธ์เพิ มขึ�น จํานวน 41 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.36 เมื อ
เทียบกบัปี 2561 ที สําคญัจากปรมิาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนัที เพิ มขึ�นของตราสารอนุพนัธ์ โดยเฉพาะกลุ่ม
ผลติภณัฑป์ระเภททองคาํ (Gold Online Futures)      

 
 1.1.3 ธรุกิจบริการเทคโนโลยี       

(หน่วย: ลา้นบาท) 2562 2561 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ - ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  1,064 997 67 6.72% 
รายไดจ้ากการบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 420 451 (31) (6.87%) 
รายไดค้า่บรกิารขอ้มลู 367 346 21 6.07% 
รายไดส้นบัสนุนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 277 200 77 38.50% 



  

 4

 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกจิบรกิารเทคโนโลยเีพิ มขึ�น จํานวน 67 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.72 เมื อ
เทียบกบัปี 2561 ที สําคญัจากรายได้ค่าบริการข้อมูลและรายได้สนับสนุนงานเทคโนโลยีเพิ มขึ�นตามจํานวน
ผูใ้ชบ้รกิารที เพิ มขึ�น  

 
1.1.4 ธรุกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 2562 2561 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ - ธรุกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการ 1,246 1,135 111 9.78% 
รายไดจ้ากงานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 1,226 1,121 105 9.37% 
รายไดจ้ากงานบรกิารกองทุน 20 14 6 42.86% 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิงานนายทะเบยีนและงานบรกิารเพิ มขึ�น จาํนวน 111 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
9.78 เมื อเทยีบกบัปี 2561 ที สาํคญัจากการรบัเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยใ์หม่เพิ มขึ�น และรายไดจ้ากงานบรกิาร
กองทุน (Fund Connext) ที เริ มใหบ้รกิารตั �งแต่ปี 2561 

 
1.2  รายได้อื"น      

(หน่วย: ลา้นบาท) 2562 2561 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้อื"น  454 270 184 68.15% 
รายไดค้า่สนิไหมทดแทน 145 - 145 100.00% 
รายไดค้า่ปรบั 80 59 21 35.59% 
รายไดจ้ากการเผยแพรค่วามรูก้ารลงทุน 64 73 (9) (12.33%) 
รายไดค้า่ธรรมเนียมบรหิารและจดัการกองทุน 37 42 (5) (11.90%) 
รายไดค้า่บรกิารธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 34 14 20 142.86% 
รายไดจ้ากการจดักจิกรรมทางการตลาด 23 24 (1) (4.17%) 
รายไดค้า่โอนสทิธกิารเป็นสมาชกิของบรษิทัหลกัทรพัย ์ 11 - 11 100.00% 
รายไดอ้ื นๆ 60 58 2 3.45% 

 

รายไดอ้ื นเพิ มขึ�นจํานวน 184 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 68.15 เมื อเทยีบกบัปี 2561 โดยในปี 2562 ไดร้บัค่า
สนิไหมทดแทนจากบรษิทัประกนัภยัจากเหตุวางเพลิงอาคารหลงัเดมิของตลาดหลกัทรพัย์ จํานวน 145 ลา้นบาท 
รวมทั �งมีรายได้ค่าปรบัสมาชิกเพิ มจํานวน 21 ล้านบาท และรายได้จากการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกของบริษัท
หลกัทรพัย ์จาํนวน 11 ลา้นบาท  
 

1.3 รายได้จากเงินลงทนุ       

(หน่วย: ลา้นบาท) 2562 2561 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้จากเงินลงทนุ  948 586 362 61.77% 
ดอกเบี�ยรบั 217 206 11 5.34% 
เงนิปันผลรบั 144 211 (67) (31.75%) 
กาํไรจากการขายเงนิลงทนุ 420 206 214 103.88% 
กาํไร(ขาดทุน)ที ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิจากเงนิลงทนุ 90 (31) 121 390.32% 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี ยนและอื นๆ 77 (6) 83 1383.33% 
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รายไดจ้ากเงนิลงทุนเพิ มขึ�น จาํนวน 362 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 61.77 เมื อเทยีบกบัปี 2561 ที สาํคญัจากกําไร
จากการขายกองทุน และกาํไรจากการ mark to market ของเงนิลงทุน ขณะที เงนิปันผลที ไดร้บัจากกองทุนรวมลดลง 
เนื องจากกองทุนสว่นใหญ่งดจ่ายเงนิปันผล ในปี 2562 
 

1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน   

(หน่วย: ลา้นบาท) 2562 2561 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 4,217 3,978 239 6.01% 
คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 1,939 1,688 251 14.87% 
คา่เสื อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 525 483 42 8.70% 
เงนิอดุหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 521 567 (46) (8.11%) 
คา่ใชจ้่ายงานบรกิารนายทะเบยีน 344 292 52 17.81% 
คา่ใชจ้่ายอาคารและสาํนกังาน 193 183 10 5.46% 
คา่ใชจ้่ายดา้นเทคโนโลย ี 191 230 (39) (16.96%) 
คา่ใชจ้่ายการตลาด 172 161 11 6.83% 
คา่ธรรมเนียมและคา่ตอบแทน 128 99 29 29.29% 
คา่ใชจ้่ายในการเผยแพรค่วามรู ้ 65 164 (99) (60.37%) 
คา่ใชจ้่ายอื น 139 111 28 25.23% 

ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานในปี 2562 มจีํานวน 4,217 ล้านบาท เพิ มขึ�นจากปี 2561 รอ้ยละ 6.01 ที สําคญัจาก
คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานเพิ มขึ�นตามพรบ.คุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ และค่าใชจ้่ายงานบรกิารนาย
ทะเบยีนเพิ มขึ�นจากธุรกรรมซื�อคนืและงานบรกิาร Corporate Action ที เพิ มขึ�น ขณะที เงนิอุดหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน 
ก.ล.ต. ลดลงตามปรมิาณการซื�อขายตราสารทุนลดลง และค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้ลดลงโดยไม่มีการ
จ่ายเงนิสนบัสนุนใหแ้ก่กจิการรว่มคา้แห่งหนึ ง ซึ งไดจ้ดทะเบยีนยกเลกิบรษิทั ตั �งแต่เดอืนธนัวาคม 2561  

 
2.      การวิเคราะห์ฐานะการเงิน       

รายการเปลี ยนแปลงที สาํคญัของสนิทรพัย ์ หนี�สนิ และสว่นของเงนิกองทุนของกลุม่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัที  31 
ธนัวาคม 2562 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 มดีงันี� 
  

2.1  การวิเคราะหสิ์นทรพัย ์
   

 ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 44,994 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 3,777 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.74 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 โดยมรีายละเอยีดสาํคญัดงันี� 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 44,994 48,771 (3,777) (7.74%) 
หนี�สนิรวม 18,576 20,105 (1,529) (7.61%) 
เงนิกองทุน 26,418 28,666 (2,248) (7.84%) 
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2.1.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝากธนาคารสาํหรบัผลประโยชน์ทางการเงนิรอจ่ายคนื และเงนิลงทุน รวม
จาํนวน 15,703 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 34.90 ของสนิทรพัยร์วม ลดลงจํานวน 2,162 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
12.11 แยกตามประเภทเป็นดงันี� 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  2,329 1,119 1,210 108.13% 
เงินฝากธนาคารสาํหรบัผลประโยชน์       
   ทางการเงินรอจ่ายคืน 

86 69 17 24.64% 

เงินลงทนุในพอรต์ 13,288 16,677 (3,389) (20.32%) 
- หลกัทรพัยเ์พื อคา้ 3,408 3,751 (343) (9.14%) 
- หลกัทรพัยเ์ผื อขาย 8,202 11,251 (3,049) (27.10%) 
- เงนิลงทุนที ถอืจนครบกําหนด 1,641 1,663 (22) 1.32% 
- เงนิลงทุนทั  วไป 37 12 25 208.33% 

รวม 15,703 17,865 (2,162) (12.11%) 
 

กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบายการลงทุนในประเภทการลงทุนที หลากหลาย ไดแ้ก่ เงนิฝากธนาคาร ตราสารหนี� 
(อาท ิพนัธบตัรรฐับาล หุน้กู้เอกชน) กองทุนรวมตราสารทางการเงนิประเภทต่างๆ ทั �งในประเทศและต่างประเทศ 
ทั �งนี�เงนิลงทุนลดลงจากเงนิโอนใหก้องทุนส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน (CMDF) จํานวน 5,700 ล้านบาท ตามที 
กําหนดใน พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที  6) เมื อวนัที  16 เมษายน 2562 เพื อส่งเสรมิการพฒันา
ตลาดทุนในดา้นต่างๆ เช่น การพฒันาองค์กรและโครงสรา้งพื�นฐานที เกี ยวขอ้งกบัตลาดทุน การพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรที เกี ยวขอ้งกบัตลาดทุนหรอืการกาํกบัดแูลตลาดทุน เป็นตน้ 

 

2.1.2   ทรพัยส์นิหลกัประกนั และทรพัยส์นิเพื อความมั  นคงและผลประโยชน์ จํานวน 15,590 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
34.65 ของสนิทรพัย์รวม ลดลงจํานวน 1,903 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 10.88 จากการถอนเงนิหลักประกนัของ
สมาชกิของสาํนกัหกับญัชซีึ งมหีน้าที ตอ้งนําทรพัยส์นิมาวางเป็นหลกัประกนัในการซื�อขายล่วงหน้าตามอตัราที กําหนด 
โดยลดลงตามปรมิาณการซื�อขายตราสารอนุพนัธใ์นสิ�นปี  

 
2.1.3   เงนิสาํรองเพื อความมั  นคงของสํานักหกับญัช ีจํานวน 5,590 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.42 ของสนิทรพัย์

รวม เพิ มขึ�นจาํนวน 261 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.90 โดยเงนิสาํรองเพื อความมั  นคงของสาํนักหกับญัชใีนส่วน
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตั �งขึ�นในปี 2560 เพื อเป็นแหล่งเงนิทุนใหแ้ก่สํานักหกับญัช ีทั �งนี�ในปี 2562 ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ไดโ้อนเงนิสาํรองเพิ มเตมิจาํนวน 200 ลา้นบาท 

 
2.2 การวิเคราะหห์นี� สิน 
 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มหีนี�สนิรวมจํานวน 18,576 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 1,529 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 7.61 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 โดยมรีายละเอยีดสาํคญัดงันี� 

 
2.2.1 เจา้หนี�หลกัประกนั และเจา้หนี�ทรพัยส์นิเพื อความมั  นคงและผลประโยชน์ จาํนวน 15,442 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 83.13 ของหนี�สนิรวม ลดลงจาํนวน 1,907 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.99 จากการถอนหลกัประกนัที 
สมาชกิฝากไวก้บัสาํนกัหกับญัช ีโดยลดลงตามปรมิาณการซื�อขายตราสารอนุพนัธใ์นสิ�นปี 
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2.3    การวิเคราะหเ์งินกองทนุ 
 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มเีงนิกองทนุรวมจํานวน 26,418 ลา้นบาท ลดลงจํานวน 2,248 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.84 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2561 โดยกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มี
รายไดต้ํ ากว่าค่าใชจ่้ายสุทธสิาํหรบัปี 2562 จํานวน 2,599 ลา้นบาท ขณะที มกีําไรจากการ mark to market ของ
เงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนและกองทุนต่างประเทศ และกําไรจากอตัราแลกเปลี ยนของเงนิลงทุนในกองทุน
ต่างประเทศ รวมจํานวน 351 ลา้นบาท  

  
3.    การวิเคราะห์สภาพคลอ่ง 
 

กระแสเงนิสดของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที  31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรปุไดด้งันี�       

(หน่วย: ลา้นบาท) 2562 2561 
เพิ"มขึ�น/(ลดลง) 

จาํนวน ร้อยละ 
กระแสเงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (2,680) 2,212 (4,892) (221.16%) 
กระแสเงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 3,908  (2,353)  6,261 266.09% 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นปี 2,415                    1,188                     1,227 103.28% 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2562 มจีํานวน 2,415 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจากปี 2561 
จาํนวน 1,227 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 103.28 ซึ งมรีายละเอยีดของแหล่งที มาและที ใชไ้ปของเงนิดงัต่อไปนี� 
• เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงานจํานวน 2,680 ลา้นบาท ที สาํคญัจากการนําส่งเงนิจํานวน 5,700 ลา้นบาท 

ใหก้องทุนสง่เสรมิการพฒันาตลาดทุน (CMDF)  

•    เงนิสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรมลงทุนจํานวน 3,908 ลา้นบาท ที สาํคญัจากการขายตราสารทางการเงนิจํานวน 
3,832 ล้านบาท รายไดจ้ากเงนิลงทุนและดอกเบี�ยรบัจํานวน 704 ลา้นบาท และไดร้บัเงนิปันผลจํานวน 143 
ลา้นบาท ขณะที มกีารลงทุนในสนิทรพัยจ์าํนวน 528 ลา้นบาท 


