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คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

ภาพรวม 

 

ผลการดาํเนินงานของกลุม่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี 

                 

 

(หน่วย: ล้านบาท) 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

2563 2562 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน  6,548 5,890 658 11 

รายไดอ้นื 163 448 (285) (64) 

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) จากเงนิลงทุน (364) 948 (1,312) (138) 

รายไดร้วม 6,347 7,286 (939) (13) 

คา่ใชจ้่ายจากการดาํเนินงาน (4,289) (4,217) 72 2 

รายได(้คา่ใชจ้่าย)สทุธทิไีม่เกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 36 60 (24) (40) 

กลบัรายการเงนิบรจิาคแก่มลูนิธติลาดหลกัทรพัย ์(มลูนธิ)ิ - 186 (186) (100) 

รายไดส้งูกว่าค่าใชจ่้ายก่อนเงนินําสง่แก่กองทุนและภาษ ี 2,094 3,315 (1,221) (37) 

ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (378) (214) 164 77 

รายไดส้งูกว่าค่าใชจ่้ายก่อนเงนินําสง่แก่กองทุน 1,716 3,101 (1,385) (45) 

เงนินําสง่แก่กองทุนส่งเสรมิการพฒันาตลาดทุน (CMDF) (362) (5,700) (5,338) (94) 

รายไดส้งู(ตาํ)กว่าค่าใชจ้า่ยสทุธ ิ 1,354 (2,599) 3,953 152 

 

ปี 2563 กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ มรีายไดร้วมจํานวน 6,347 ล้านบาท ลดลง 939 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 13 จากการ

เพมิขนึของรายไดจ้ากการดาํเนินการซงึเป็นยอดสุทธจิากการใหส้่วนลดและลดราคาสําหรบัค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ 

เพอืบรรเทาผลกระทบจาก COVID แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) จํานวน 658 ลา้นบาท ทสีาํคญัจากปรมิาณการซอื

ขายเฉลยีต่อวนัเพมิขนึของทงัตราสารทุนและตราสารอนุพนัธ์โดยเฉพาะ SET50 Index Futures และ Gold Online ขณะที

รายไดจ้ากเงนิลงทุนและรายไดอ้นืลดลงจํานวน 1,312 ล้านบาท และ 285 ล้านบาท ตามลําดบั ซงึเป็นผลกระทบจาก

สถานการณ์โรคระบาดไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19) ต่อเศรษฐกจิและตลาดการเงนิตลาดทุนโลก และคา่สนิไหม

ทดแทนจาํนวน 145 ลา้นบาทซงึไดร้บัในปี 2562 จากบรษิทัประกนัภยัจากเหตุวางเพลงิอาคารเดมิของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

สาํหรบัค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานจํานวน 4,289 ล้านบาท เพมิขนึรอ้ยละ 2 ทสีาํคญัจากค่าธรรมเนียมเงนิอุดหนุนแก่

สาํนักงาน ก.ล.ต.  ในภาพรวมกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ มรีายไดร้วมสงูกว่าค่าใช้จ่ายก่อนเงนินําส่งแก่กองทุน CMDF และ

ภาษจีาํนวน 2,094 ลา้นบาท 

 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มคีา่ใชจ่้ายเงนินําส่งรายปีแก่กองทุน CMDF จาํนวน 362 ลา้นบาท ซงึคาํนวณในอตัรารอ้ยละ 90 ของ

รายได้หลงัหกัค่าใช้จ่าย ภาษีและเงนิสํารอง โดยใช้งบการเงนิรวมประจําปี 2563 ของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตาม

ขอ้กาํหนดของ พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท ี6) ในขณะทใีนปี 2562 มเีงนินําส่งแก่กองทุน CMDF เป็น

ครงัแรกจาํนวน 5,700 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2563 กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ มรีายไดส้งูกว่าคา่ใชจ่้ายสุทธ ิ1,354 ลา้นบาท  
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1.     การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 

1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน  
 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามสว่นงาน 
 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานธุรกจิทสีาํคญั ประกอบดว้ย ธุรกจิตราสารทุน ธุรกจิตราสารอนุพนัธ์ 

ธุรกจิบรกิารเทคโนโลย ีและธุรกจิบรกิารงานนายทะเบยีนและงานบรกิาร 
   

      รายไดจ้ําแนกตามสว่นงาน                      

 

 

      
 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563                                                              (หน่วย: ลา้นบาท) 

ธรุกิจตราสารทนุ  

   - ค่าธรรมเนียมการซอืขายหลกัทรพัย ์ 1,667 

   - งานชําระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 450 

   - ค่าธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 682 

   - งานรบัฝากหลกัทรพัย ์  296 

   - ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 32 

รวม 3,127 

ธรุกิจตราสารอนุพนัธ์  

   - ค่าธรรมเนียมการซอืขายตราสารอนุพนัธ ์ 677 

   - งานชําระราคา 290 

   - ค่าธรรมเนียมสมาชกิ 32 

รวม 999 

ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  

   - การบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 437 

   - ค่าบรกิารขอ้มลู 378 

   - ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 345 

รวม 1,160 

ธรุกิจบริการงานนายทะเบยีนและงานบริการ  

   - งานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 1,229 

   - งานบรกิารกองทนุ 24 

- รายไดต้วัแทนการชาํระเงนิ 9 

รวม 1,262 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 6,548 
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1.1.1 ธรุกิจตราสารทุน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 2563 2562 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ - ธรุกิจตราสารทุน  3,127 2,768 359 13 

   คา่ธรรมเนียมการซอืขายหลกัทรพัย ์ 1,667 1,298 369 28 

   รายไดจ้ากงานชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 450 368 82 22 

   คา่ธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  682 723 (41) (6) 

   รายไดจ้ากงานรบัฝากหลกัทรพัย ์ 296 347 (51) (15) 

   รายไดค้า่ธรรมเนยีมสมาชกิ 32 32 - - 

ดชันีชีวดัภาวะตลาดตราสารทุน       

ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ สนิปี (จุด) 1,786 1,889 (103) (5) 

มลูคา่การซอืขายเฉลยีต่อวนั - ตราสารทุน (ลา้นบาท) 68,607  53,192  15,415 29 

มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลยี (ลา้นลา้นบาท) 14.72 17.17 (2.45) (14) 

จาํนวนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (หลกัทรพัย)์ 2,853   3,022 (169) (6) 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิตราสารทุนสุทธจิากการใหส้่วนลดและลดราคาสําหรบัค่าธรรมเนียมประเภท

ต่างๆ เพอืบรรเทาผลกระทบจาก COVID แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) เพมิขนึจํานวน 359 ลา้นบาท (รอ้ยละ 

13) ทสีาํคญัจากค่าธรรมเนียมการซอืขาย งานชําระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์ เพมิขนึตามมูลค่าการซอืขาย

หลกัทรพัย์เฉลยีต่อวนั ขณะทคี่าธรรมเนียมหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและรายไดจ้ากงานรบัฝากหลกัทรพัย์ลดลง

จาํนวน 41 ลา้นบาท และจํานวน 51 ล้านบาท ตามจํานวนหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคา

ตลาดเฉลยีทลีดลง ตามลาํดบั  

  

1.1.2 ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์

       (หน่วย: ลา้นบาท) 2563 2562 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ - ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์ 999 806 193 24 

   คา่ธรรมเนียมการซอืขายตราสารอนุพนัธ์ 677 541 136 25 

   รายไดจ้ากงานชาํระราคา 290 233 57 24 

   รายไดค้า่ธรรมเนยีมสมาชกิ 32 32 - - 

ดชันีชีวดัภาวะตลาดอนุพนัธ ์       

ปรมิาณการซอืขายเฉลยีต่อวนั - ตราสารอนุพนัธ์ (สญัญา) 494,624 428,368 66,256 15 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธรุกจิตราสารอนุพนัธ์สทุธจิากการลดราคาสาํหรบัค่าธรรมเนียมการซอืขายตราสาร

อนุพนัธเ์พอืบรรเทาผลกระทบจาก COVID แก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) เพมิขนึจาํนวน 193 ลา้นบาท (รอ้ย

ละ 24) ทสีาํคญัจากปรมิาณการซอืขายเฉลยีต่อวนัของตราสารอนุพนัธเ์พมิขนึ โดยเฉพาะกลุ่มผลติภณัฑ์ SET50 

Index Futures และ Gold Online  
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1.1.3 ธรุกิจบริการเทคโนโลยี       

(หน่วย: ลา้นบาท) 2563 2562 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ - ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  1,160 1,064 96 9 

รายไดจ้ากการบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 437 420 17 4 

รายไดค้่าบรกิารขอ้มลู 378 367 11 3 

รายไดส้นบัสนุนงานเทคโนโลย ี 345 277 68 25 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิบรกิารเทคโนโลยเีพมิขนึจํานวน 96 ล้านบาท (รอ้ยละ 9) ทสีาํคญัจากรายได้

สนบัสนุนงานเทคโนโลยเีพมิขนึตามจาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร  

 

1.1.4 ธรุกิจบริการงานนายทะเบยีนและงานบริการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 2563 2562 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้ - ธรุกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการ 1,262 1,252 10 1 

รายไดจ้ากงานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 1,229 1,226 3 - 

รายไดจ้ากงานบรกิารกองทุน 24 20 4 20 

รายไดต้วัแทนการชาํระเงนิ 9 6 3 50 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิงานนายทะเบยีนและงานบรกิารเพมิขนึจํานวน 10 ลา้นบาท (รอ้ยละ 1) ทสีาํคญั

จากปรมิาณงาน Corporate actions เพมิขนึ โดยมกีารใหส้่วนลดสาํหรบัค่าธรรมเนียมรายปีเพอืบรรเทาผลกระทบ

จาก COVID แก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) ในระหว่างปี 2563 

 

1.2  รายได้อืน      

(หน่วย: ลา้นบาท) 2563 2562 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได้อืน  163 448 (285) (64) 

รายไดค้่าธรรมเนยีมการบรหิารและจดัการกองทุน 60 37 23 62 

รายไดจ้ากการอบรมความรูก้ารลงทุน 23 64 (41) (64) 

รายไดค้่าปรบั 12 80 (68) (85) 

รายไดค้่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 12 15 (3) (20) 

รายไดค้า่บรกิารธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(SBL) 4 35 (31) (89) 

รายไดจ้ากการจดักจิกรรมทางการตลาด 1 23 (22) (96) 

รายไดค้่าสนิไหมทดแทนจากบรษิทัประกนัภยั - 145 (145) (100) 

รายไดอ้นืๆ 51 49 2 4 

รายไดอ้นืลดลงจาํนวน 285 ลา้นบาท (รอ้ยละ 64) ทสีาํคญัจาก ในปี 2562 มรีายการรบัค่าสนิไหมทดแทนจํานวน 

145 ลา้นบาท จากบรษิทัประกนัภยัจากเหตุวางเพลงิอาคารเดมิของตลาดหลกัทรพัยฯ์ รวมทงัรายไดจ้ากการอบรม

ความรูก้ารลงทุน รายไดค้า่ปรบัและรายไดจ้ากธุรกรรม SBL ลดลง   
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1.3 รายได้(ค่าใช้จ่าย)จากเงินลงทนุ       

(หน่วย: ลา้นบาท) 2563 2562 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

รายได(้ค่าใช้จ่าย)จากเงินลงทุน  (364) 948 (1,312) (138) 

ดอกเบยีรบั 152 217 (65) (30) 

เงนิปันผลรบั 66 144 (78) (54) 

กาํไร(ขาดทุน)จากการขายเงนิลงทุน (320) 420 (740) (176) 

กาํไร(ขาดทุน)ทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิจากเงนิลงทนุ (165) 90 (255) (283) 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลยีนและอนืๆ (78) 63 (141) (224) 

กาํไร(ขาดทุน)ทยีงัไมเ่กดิขนึจรงิจากอตัราแลกเปลยีน (15) 14 (29) (207) 

คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (4) - (4) (100) 

ในปี 2563 กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ ขาดทุนจากเงนิลงทุนสุทธจิํานวน 364 ล้านบาท มสีาเหตุมาจากสถานการณ์การ

ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19) สง่ผลใหร้าคาสนิทรพัยป์ระเภทต่างๆ โดยเฉพาะกองทุนตราสารทุน

และกองทุนอสงัหารมิทรพัย์ปรบัลดลงอย่างมาก นอกจากนีกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้ตดิตามสถานการณ์ในตลาด

การเงนิอยา่งใกลช้ดิซงึความผนัผวนทมีากขนึของราคาของแต่ละประเภทสนิทรพัย์ทําใหค้วามเสยีงของเงนิลงทุนของ

กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ เพมิขนึอย่างมนีัยสําคญั ในระหว่างปีจงึไดม้กีารปรบักลยุทธ์การลงทุนเพอืใหส้อดคล้องกบั

สถานการณ์ทีเปลยีนแปลงไปนํามาสู่การทบทวนแผนจัดสรรการลงทุน (Strategic Asset Allocation) โดยให้

ความสาํคญักบัระดบัความเสยีงการลงทุนทเีหมาะสมกบักจิการของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยใ์นระยะต่อไป  
 

1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน   

(หน่วย: ลา้นบาท) 2563 2562 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 4,289 4,217 72 2 

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 1,947 1,939 8 - 

เงนิอุดหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 669 521 148 28 

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 529 525 4 1 

คา่ใชจ้่ายงานบรกิารนายทะเบยีน 379 344 35 10 

คา่ใชจ้่ายดา้นเทคโนโลย ี 226 191 35 18 

คา่ใชจ้่ายอาคารและสาํนกังาน 180 193 (13) (7) 

คา่ใชจ้่ายการตลาด 125 172 (47) (27) 

คา่ธรรมเนียมและคา่ตอบแทน 116 128 (12) (9) 

คา่ใชจ้่ายในการเผยแพรค่วามรู ้ 29 65 (36) (55) 

คา่ใชจ้่ายอนื 89 139 (50) (36) 

คา่ใชจ้่ายจากการดาํเนินงานในปี 2563 มจีํานวน 4,289 ล้านบาท เพมิขนึรอ้ยละ 2 ทสีาํคญัจากเงนิอุดหนุนใหแ้ก่

สาํนักงาน ก.ล.ต. เพมิขนึตามปรมิาณการซอืขายตราสารทุน คา่ใชจ่้ายงานบรกิารนายทะเบยีนเพมิขนึตามปรมิาณ

งานบรกิาร Corporate Actions ส่วนค่าใชจ่้ายจากการดําเนินงานอนืส่วนใหญ่ลดลงจากปีก่อน เนืองจากมกีาร

ปรบัเปลยีนวธิกีารทาํงานหรอืการจดักจิกรรมใหเ้หมาะกบัสถานการณ์ COVID (new normal)   
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2.      การวิเคราะหฐ์านะการเงิน       

รายการเปลยีนแปลงทสีาํคญัของสนิทรพัย ์ หนีสนิ และสว่นของเงนิกองทุนของกลุม่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัท ี 31 

ธนัวาคม 2563 เมอืเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 มดีงัน ี
  

2.1  การวิเคราะหสิ์นทรพัย ์

   

 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 54,427 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 9,433 

ลา้นบาท (รอ้ยละ 21) เมอืเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 โดยมรีายละเอยีดสาํคญัดงัน ี

 

2.1.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝากธนาคารสําหรบัผลประโยชน์ทางการเงนิรอจ่ายคนื และสนิทรพัย์

ทางการเงนิ รวมจาํนวน 17,324 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 32 ของสนิทรพัยร์วม เพมิขนึจํานวน 1,622 ลา้นบาท 

(รอ้ยละ 10) แยกตามประเภทไดด้งัน ี

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  8,012 2,329 5,683 244 

เงินฝากธนาคารสาํหรบัผลประโยชน์       

   ทางการเงินรอจ่ายคืน 

 

76 

 

86 

 

(10) 

 

(12) 

สินทรพัยท์างการเงิน 9,236 13,288 (4,052) (30) 

- เงนิลงทุนในตราสารหนีทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

7,087 - 7,087 100 

- เงนิลงทุนทวีดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดั

จาํหน่าย 

2,095 - 2,095 100 

- เงนิลงทุนในตราสารทนุทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

54 - 54 100 

- เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์พอืคา้ - 3,408 (3,408) (100) 

- เงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผอืขาย - 8,202 (8,202) (100) 

- เงนิลงทุนทถีอืจนครบกําหนด - 1,641 (1,641) (100) 

- เงนิลงทุนทวัไป - 37 (37) (100) 

รวม 17,324 15,702 1,622 10 

 

กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบายการลงทุนในประเภทการลงทุนทหีลากหลาย ไดแ้ก่ เงนิฝากธนาคาร ตราสารหนี 

(อาท ิพนัธบตัรรฐับาล หุน้กูเ้อกชน) กองทุนรวม และตราสารทางการเงนิประเภทต่างๆ ทงัในและต่างประเทศ โดย

มียอดเงนิสดและสนิทรพัย์ทางการเงินรวมเพมิขนึจากผลประกอบการดําเนินงานประจําปี ในขณะทียอดรวม

สนิทรพัยท์างการเงนิลดลงจากการปรบัสดัส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกบัแนวโน้มสภาวะการลงทุนและความผนั

ผวนของตลาดโดยรวม 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 
เพิม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 

สนิทรพัยร์วม 54,427 44,994 9,433 21 

หนีสนิรวม 26,720 18,576 8,144 44 

เงนิกองทุน 27,707 26,418 1,289 5 
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2.1.2   ทรพัยส์นิหลกัประกนั และทรพัยส์นิเพอืความมนัคงและผลประโยชน์ จํานวน 22,543 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 

41 ของสนิทรพัยร์วม เพมิขนึจํานวน 6,953 ลา้นบาท (รอ้ยละ 45) จากการฝากเงนิหลกัประกนัของสมาชกิของสํานัก

หกับญัชซีงึมหีน้าทตีอ้งนําทรพัยส์นิมาวางเป็นหลกัประกนัในการซอืขายล่วงหน้าตามอตัราทกีําหนด โดยเพมืขนึตาม

ปรมิาณการซอืขายตราสารอนุพนัธใ์นช่วงปลายปี  

 

2.1.3   เงนิสาํรองเพอืความมนัคงของสาํนกัหกับญัช ีจํานวน 5,804 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11 ของสนิทรพัยร์วม 

เพมิขึนจํานวน 214 ล้านบาท (ร้อยละ 4) โดยเงนิสํารองเพือความมนัคงของสํานักหกับัญชีในส่วนของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ ไดจ้ดัตงัขนึในปี 2560 เพอืเป็นแหล่งเงนิทุนใหแ้ก่สาํนักหกับญัช ีทงันีในปี 2563 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ไดโ้อนเงนิสาํรองเพมิเตมิจาํนวน 250 ลา้นบาท  
 

2.2 การวิเคราะหห์นีสิน 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มหีนีสนิรวมจํานวน 26,720 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 8,144 ลา้นบาท 

(รอ้ยละ 44) เมอืเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 โดยมรีายละเอยีดสาํคญัดงัน ี
 

2.2.1 เจา้หนหีลกัประกนั และเจา้หนีทรพัยส์นิเพอืความมนัคงและผลประโยชน์ จาํนวน 22,396 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น

รอ้ยละ 84 ของหนีสนิรวม เพมิขนึจาํนวน 6,954 ล้านบาท (รอ้ยละ 45) จากการฝากหลกัประกนัทสีมาชกิฝากไวก้บั

สาํนักหกับญัช ีโดยเพมิขนึตามปรมิาณการซอืขายตราสารอนุพนัธใ์นช่วงปลายปี 

 

2.3    การวิเคราะหเ์งินกองทุน 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ มเีงนิกองทุนรวมจํานวน 27,707 ลา้นบาท เพมิขนึจํานวน 

1,289 ลา้นบาท (รอ้ยละ 5) เมอืเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 โดยกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มี

รายไดส้งูกว่าค่าใชจ่้ายสทุธสิาํหรบัปี 2563 จํานวน 1,354 ลา้นบาท และไม่มรีายการส่วนขององค์ประกอบอนืในปี 

2563 เนืองจากกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดนํ้านโยบายบญัชใีหม่กลุ่มเครอืงมอืทางการเงนิมาปฏบิตัใิชต้ามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ โดยรบัรู้กําไรทยีงัไม่เกดิขนึจรงิจากการ mark to market ของเงนิลงทุน ในงบรายได้

(คา่ใชจ้า่ย) แทนการรบัรูใ้นสว่นขององคป์ระกอบอนื  
  

3.    การวิเคราะห์สภาพคล่อง 
 

กระแสเงนิสดของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรปุไดด้งันี       

(หน่วย: ลา้นบาท) 2563 2562 
เพิมขนึ/(ลดลง) 

จาํนวน ร้อยละ 

กระแสเงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน 2,247 (2,680) 4,927 184 

กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมลงทนุ 3,442  3,907  (465) (12) 

กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (14) - 14 100 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสนิปี 8,088                    2,415                    5,673 235 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 มจีํานวน 8,088 ลา้นบาท เพมิขนึจากปี 2562 

จาํนวน 5,673 ลา้นบาท (รอ้ยละ 235) ซงึมรีายละเอยีดของแหล่งทมีาและทใีชไ้ปของเงนิดงัต่อไปนี 

 เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 2,247 ลา้นบาท  
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    เงนิสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 3,442 ล้านบาท ทสีําคญัจากการขายตราสารทางการเงนิสุทธิ

จํานวน 3,497 ล้านบาท รายไดจ้ากเงนิลงทุนและเงนิปันผล จํานวน 176 ล้านบาท ขณะทมีกีารลงทุนใน

สนิทรพัยจ์ํานวน 257 ลา้นบาท  

  เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจํานวน 14 ลา้นบาท จากการจ่ายชําระหนีสนิตามสญัญาเช่า โดยกลุ่มตลาด

หลกัทรพัยฯ์ นํานโยบายบญัชใีหม่เรอืงสญัญาเช่ามาปฏบิตัใิชต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

4.  การกนัเงินสาํรองและเงินนําส่งให้แก่กองทนุส่งเสริมการพฒันาตลาดทนุ (“กองทุน”) 

 

 ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท ี6) พ.ศ. 2562 ทปีระกาศ ณ วนัท ี16 เมษายน 2562 

กาํหนดใหต้ลาดหลกัทรพัยนํ์าสง่เงนิใหแ้ก่กองทุน ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 ของรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้่าย ภาษ ี

และเงนิสํารอง ทงันี ใหใ้ช้งบการเงนิรวมของตลาดหลกัทรพัย์ในการคาํนวณเงนินําส่ง ส่วนการกนัเงนิสํารองให้

เป็นไปตามประเภทและจํานวนทคีณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยก์ําหนด โดยมรีายละเอยีดดงันี 

 

 การกนัเงนิสาํรอง 

 ประเภท หลกัการในการกาํหนดและจํานวนเงนิสํารอง แสดงไดด้งันี 

ประเภทเงนิสาํรอง 
หลกัการในการกาํหนดจาํนวนเงนิสาํรอง 

เพอืใหม้แีหลง่เงนิทุนเพยีงพอ 

จาํนวนเงนิสาํรอง 

(ลา้นบาท) 

1.  เงนิสาํรองทกีนัตามกฎหมาย

หรอืเกณฑใ์นการประกอบธุรกจิ

กาํหนด รวมถงึเงนิสาํรองเพอื

รองรบัสถานการณ์พเิศษ 

1.1  เงนิสาํรองตามกฎหมาย 24 

1.2  เงนิสาํรองตามเกณฑป์ระกอบธุรกจิ เช่น ตาม   

      เกณฑ ์EMIR (European Market Infrastructure 

Regulation) และ PFMI (Principles for financial 

Market Infrastructures) เพอืใหเ้พยีงพอต่อการ 

ประกอบธุรกจิตามเกณฑก์าํหนด เพมิขนึ (ลดลง) 

ในแต่ละปี 

(37) 

1.3 เงนิสาํรองทกีนัไวเ้พอืเงนิกองทนุเฉพาะ เช่น     

      การอนุมตัเิพมิเงนิทุนในกองทุนเฉพาะระหวา่งปี, 

การแบ่งปันผลประโยชน์ของกองทนุคุม้ครองผู้

ลงทุนในหลกัทรพัย ์(SIPF), กองทุนคุม้ครองผู้

ลงทุนในสญัญาซอืขายล่วงหน้า ( DIPF) และ

กองทุนทดแทนความเสยีหายในระบบชําระราคา

และสง่มอบหลทัทรพัย ์(CLF) หรอืกองทุนอนืทมีี

ลกัษณะคลา้ยกนั 

261 

1.4  เงนิสาํรองเพอืใหม้แีหลง่เงนิทุนเพยีงพอให ้  

      สามารถรองรบัความเสยีงทางการเงนิจากการ    

      ประกอบกจิการ รวมทงัมาตรการรองรบัใน  

      สถานการณฉุ์กเฉนิ 

424 

2. เงนิสาํรองทกีนัไวเ้พอืรองรบั     

ความผนัผวนจากเงนิลงทุน 

ตามจาํนวนผลกาํไร(ขาดทุน)ของเงนิลงทุนทยีงัไม่

เกดิขนึจรงิ (unrealized gain/(loss)) ประจําปี 
(180) 

3. เงนิสาํรองทกีนัไวเ้พอืการลงทุน

ในธุรกจิหรอืทรพัยส์นิถาวร 

ตามจาํนวนเงนิลงทุนในธุรกจิและทรพัยส์นิถาวรที

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยพ์จิารณาอนุมตั ิ
822 

รวมเงนิสาํรอง    1,314 
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 เงนินําสง่ใหแ้ก่กองทนุ  

 การคาํนวณเงนินําส่งรายปี สาํหรบัปี 2563 คาํนวณไดด้งัน ี 
 

  (ล้านบาท) 
รายไดส้งูกว่าค่าใชจ่้ายกอ่นเงนินําสง่ใหแ้ก่กองทุน (ตามงบรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายเบด็เสรจ็)           2,094 

หกั ภาษเีงนิได ้ (378) 

รายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ่้ายและภาษ ีก่อนหกัเงนิสาํรอง      1,716 

หกั เงนิสาํรอง (1,314) 

รายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ่้าย ภาษแีละเงนิสาํรอง 402 

จาํนวนเงนินําส่งรายปีในอตัรารอ้ยละ 90 362 

 

คา่ใชจ้่ายเงนินําส่งสะสมแกก่องทุนทงัสนิ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2563 แสดงไดด้งันี  

                                                                                                                                                      (ล้านบาท) 

เงนิโอนใหแ้ก่กองทุนในปี 2562 

คา่ใชจ้่ายเงนินําส่งรายปี 2563  

            5,700 

             362 

รวมคา่ใชจ่้ายเงนินําสง่สะสม    6,062  

 


