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คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

ภาพรวม 
 

ผลการดาํเนินงานของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2564 มดีงันี� 
                 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที" 31 ธนัวาคม 

2564 2563 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน  7,735 6,548 1,187 18 
รายไดอ้ื น 180 163 17 10 
รายได ้(ขาดทุน) จากเงนิลงทุน - สทุธ ิ 369 (364) 733 201 
รายไดร้วม 8,284 6,347 1,937 31 
คา่ใชจ้่ายจากการดาํเนินงาน (5,036) (4,289) 747 17 
รายไดท้ี ไม่เกี ยวขอ้งกบัการดาํเนินงาน 46 36 10 28 
รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ยก่อนเงนินําสง่แก่กองทนุและภาษ ี 3,294 2,094 1,200 57 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (1,114) (378) 736 195 
รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ยก่อนเงนินําสง่แก่กองทนุ 2,180 1,716 464 27 
เงนินําสง่แก่กองทุนสง่เสรมิการพฒันาตลาดทุน (CMDF) (583) (362) 221 61 
รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ย-สทุธ ิ 1,597 1,354 243 18 
 

 

ปี 2564 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มรีายไดร้วมจํานวน 8,284 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจากปีก่อนรอ้ยละ 31 จากการเพิ มขึ�นของ
รายไดจ้ากการดาํเนินงานซึ งเป็นยอดสทุธจิากการใหส้ว่นลดและลดราคาสาํหรบัคา่ธรรมเนียมประเภทต่างๆ เพื อบรรเทา
ผลกระทบจาก COVID แก่ผูม้สี่วนไดเ้สีย (Stakeholders) โดยรายไดเ้พิ มขึ�นสุทธจิํานวน 1,187 ลา้นบาท ที สาํคญัจาก
ปรมิาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนัของตราสารทุนเพิ มขึ�น และรายไดจ้ากเงนิลงทุนเพิ มขึ�นจาํนวน 733 ลา้นบาท ซึ งเน้นการ
ลงทุนในตราสารทุนไทยและกลุ่มตราสารหนี� ขณะที ปี 2563 มีความผนัผวนของตลาดทุนและตลาดการเงนิโลก จาก
ผลกระทบของสถานการณ์โรคระบาดไวรสัโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) ทาํใหเ้กดิขาดทุนสทุธจิากเงนิลงทุน สาํหรบั
ค่าใชจ้่ายจากการดําเนินงานรวมจํานวน 5,036 ลา้นบาท เพิ มขึ�นรอ้ยละ 17 จากค่าธรรมเนียมเงนิอุดหนุนแก่สํานักงาน 
ก.ล.ต. ตามปรมิาณการซื�อขายตราสารทุนที เพิ มขึ�น ค่าใช้จ่ายงานบรกิารนายทะเบียนเพิ มขึ�นตามปรมิาณงานบรกิาร 
Corporate Actions และคา่ใชจ่้ายการกุศลและกจิกรรมเพื อสงัคมเพิ มขึ�นจากการบรจิาคเงนิเพื อสนับสนุนโครงการต่างๆ 
เพื อป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 จากผลดงักล่าวทําให้กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ มีรายไดร้วมสูงกว่า
คา่ใชจ้่ายก่อนเงนินําสง่แก่กองทุน CMDF และภาษจีาํนวน 3,294 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2564 
 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มคีา่ใชจ้่ายเงนินําสง่รายปีแก่กองทุน CMDF จาํนวน 583 ลา้นบาท ซึ งคาํนวณในอตัรารอ้ยละ 90 ของ
รายได้หลงัหกัค่าใช้จ่าย ภาษีและเงนิสํารอง โดยใช้งบการเงนิรวมประจําปี 2564 ของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ จากผล
ทั �งหมดดงักล่าว กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มรีายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ยสทุธ ิ1,597 ลา้นบาท สาํหรบัปี 2564 
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1.     การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 

1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน  
 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามสว่นงาน 
 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานธุรกจิที สาํคญั ประกอบดว้ย ธุรกจิตราสารทุน ธรุกจิตราสารอนุพนัธ์ 
ธุรกจิบรกิารเทคโนโลย ีและธุรกจิบรกิารงานนายทะเบยีนและงานบรกิาร 
   

      รายไดจ้าํแนกตามสว่นงาน                     
 

       

 

สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที" 31 ธนัวาคม 2564                                                              (หน่วย: ลา้นบาท) 
ธรุกิจตราสารทุน  
   - คา่ธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัย ์ 2,262 
   - งานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรพัย ์ 557 
   - คา่ธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 696 
   - งานรบัฝากหลกัทรพัย ์  379 
   - คา่ธรรมเนียมสมาชกิ 32 
รวม 3,926 
ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์  
   - คา่ธรรมเนียมการซื�อขายตราสารอนุพนัธ ์ 647 
   - งานชาํระราคา 278 
   - คา่ธรรมเนียมสมาชกิ 32 
รวม 957 
ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  
   - การบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 507 
   - คา่บรกิารขอ้มลู 424 
   - คา่สนับสนุนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 411 
รวม 1,342 
ธรุกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการอื"น  
   - งานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 1,458 
   - งานบรกิารกองทุน 32 

- งานบรกิารตวัแทนการชําระเงนิ 13 
- งานบรกิาร Digital Gateway  7 

รวม 1,510 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 7,735 
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1.1.1 ธรุกิจตราสารทุน 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 2564 2563 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ - ธรุกิจตราสารทนุ  3,926 3,127 799 26 
   คา่ธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัย ์ 2,262 1,667 595 36 
   รายไดจ้ากงานชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 557 450 107 24 
   คา่ธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  696 682 14 2 
   รายไดจ้ากงานรบัฝากหลกัทรพัย ์ 379 296 83 28 
   รายไดค้า่ธรรมเนียมสมาชกิ 32 32 - - 
ดชันีชี�วดัภาวะตลาดตราสารทนุ       
ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ สิ�นปี (จดุ) 1,657 1,449 208 14 
มลูคา่การซื�อขายเฉลี ยต่อวนั - ตราสารทุน (ลา้นบาท) 93,846  68,607  25,239 37 
มลูคา่หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลี ย (ลา้นลา้นบาท) 18.49 14.72 3.77 26 
จาํนวนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (หลกัทรพัย)์ 3,007 2,853 154 5 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิตราสารทุนสุทธจิากการใหส้่วนลดและลดราคาสาํหรบัค่าธรรมเนียมประเภท
ต่างๆ เพื อบรรเทาผลกระทบจาก COVID แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) เพิ มขึ�นจาํนวน 799 ลา้นบาท (รอ้ยละ 
26) ที สําคญัจากค่าธรรมเนียมการซื�อขาย งานชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ เพิ มขึ�นตามมูลค่าการซื�อขาย
หลกัทรพัยเ์ฉลี ยต่อวนั และรายไดจ้ากงานรบัฝากหลกัทรพัย์เพิ มขึ�นตามมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลี ยที 
เพิ มขึ�น  

  
1.1.2 ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์ 

       (หน่วย: ลา้นบาท) 2564 2563 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ - ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์ 957 999 (42) (4) 
   คา่ธรรมเนียมการซื�อขายตราสารอนุพนัธ ์ 647 677 (30) (4) 
   รายไดจ้ากงานชาํระราคา 278 290 (12) (4) 
   รายไดค้า่ธรรมเนียมสมาชกิ 32 32 - - 
ดชันีชี�วดัภาวะตลาดอนุพนัธ ์       
ปรมิาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนั - ตราสารอนุพนัธ์ (สญัญา) 560,652 494,624 66,028 13 

ปรมิาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนั - ตราสารอนุพนัธเ์พิ มขึ�น 13% โดยเฉพาะการเพิ มขึ�นของ Single Stock futures 
และ Gold Online Futures ในขณะที  SET 50 Index futures ลดลงจากปีที แล้ว เป็นผลทําให้รายได้จากการ
ดําเนินงานของธุรกจิตราสารอนุพนัธ์สุทธจิากการลดราคาสาํหรบัค่าธรรมเนียมการซื�อขายตราสารอนุพนัธ์เพื อ
บรรเทาผลกระทบจาก COVID แก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) ลดลงจาํนวน 42 ลา้นบาท (รอ้ยละ 4)  
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1.1.3 ธรุกิจบริการเทคโนโลยี       

(หน่วย: ลา้นบาท) 2564 2563 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ - ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  1,342 1,160 182 16 
รายไดจ้ากการบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 507 437 70 16 
รายไดค่้าบรกิารขอ้มูล 424 378 46 12 
รายไดส้นบัสนุนงานเทคโนโลย ี 411 345 66 19 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิบรกิารเทคโนโลยเีพิ มขึ�นจํานวน 182 ลา้นบาท (รอ้ยละ 16) ที สาํคญัจากรายได้
สนบัสนุนงานเทคโนโลยเีพิ มขึ�นตามจาํนวนการใชบ้รกิาร  

 
1.1.4 ธรุกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการอื"น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 2564 2563 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้ - ธ รุกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการอื"น 1,510 1,262 248 20 
รายไดจ้ากงานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 1,458 1,229 229 19 
รายไดจ้ากงานบรกิารกองทุน 32 24 8 33 
รายไดต้วัแทนการชําระเงนิ 13 9 4 44 
รายไดบ้รกิาร Digital Gateway  7 - 7 n/a 

 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิงานนายทะเบยีนและงานบรกิารสทุธจิากการใหส้ว่นลดสาํหรบัคา่ธรรมเนียมรายปี
เพื อบรรเทาผลกระทบจาก COVID แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) เพิ มขึ�นสทุธจิํานวน 248 ลา้นบาท (รอ้ยละ 20) 
ที สาํคญัจากปรมิาณงาน Corporate actions เพิ มขึ�นตามจาํนวนหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหลกัทรพัยเ์พิ มขึ�น 

 
1.2  รายได้อื"น      

(หน่วย: ลา้นบาท) 2564 2563 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้อื"น  180 163 17 10 
รายไดค่้าธรรมเนียมการบรหิารและจดัการกองทุน 51 48 3 6 
รายไดจ้ากการอบรมความรูก้ารลงทุน 17 23 (6) (26) 
รายไดค่้าเชา่และคา่สาธารณูปโภค 11 12 (1) (8) 
รายไดค่้าปรบั 8 12 (4) (33) 
รายไดค่้าบรกิารธุรกรรมซื�อคนื (SBL) 4 4 - - 
รายไดจ้ากเงนิสนบัสนุนโครงการพฒันาผูป้ระกอบการรายเลก็ 4 3 1 33 
รายไดอ้ื นๆ 85 61 24 39 

 
รายไดอ้ื นเพิ มขึ�นจาํนวน 17 ลา้นบาท (รอ้ยละ 10) ที สําคญัจาก รายไดเ้งนิสนับสนุนโครงการพฒันาผูป้ระกอบการ
รายเลก็จาก CMDF เพิ มขึ�นตามกจิกรรมที ดาํเนินการพฒันาความรูผู้ป้ระกอบการรายเลก็ในปี 2564   
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1.3 รายได้(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุ       

(หน่วย: ลา้นบาท) 2564 2563 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
รายได้(ขาดทนุ)จากเงินลงทุน  369 (364) 733 201 
ดอกเบี�ยรบั 147 152 (5) (3) 
เงนิปันผลรบั 68 66 2 3 
กาํไร(ขาดทุน)จากการขายเงนิลงทนุ 43 (320) 363 113 
กาํไร(ขาดทุน)ที ยงัไมเ่กดิขึ�นจรงิจากเงนิลงทุน 128 (165) 293 178 
กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี ยนและอื นๆ (12) (93) 81 87 
สาํรองการดอ้ยคา่เงนิลงทนุ (5) (4) (1) (25) 

ในปี 2564 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มกีาํไรจากเงนิลงทุนสทุธจิาํนวน 369 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจาํนวน 733 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 201 ที สาํคญัเกดิจากกาํไรจากการขายเงนิลงทุนและกาํไรที ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิจากการวดัมลูคา่เงนิลงทุน (mark to 
market) โดยเน้นการลงทุนในตราสารทุนไทยและกลุ่มตราสารหนี�ซึ งมทีศิทางของอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลใน
ตลาดปรบัตวัลดลง ขณะที ในปี 2563 มคีวามผนัผวนของตลาดทุนและตลาดการเงนิโลกจากผลกระทบของการแพร่
ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ (COVID-19) ในช่วงแรก เป็นผลทําใหเ้กิดผลขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนและ
ขาดทุนที ยงัไม่เกดิขึ�นจรงิจาก mark to market ของกองทุนตราสารทุน และกองทนุอสงัหารมิทรพัย ์  
 

1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน   

(หน่วย: ลา้นบาท) 2564 2563 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 5,036 4,289 747 17 
คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 2,146 1,947 199 10 

เงนิอดุหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 910 669 241 36 

คา่ใชจ้่ายทางตรงงานบรกิาร 523 379 144 38 

คา่เสื อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 520 529 (9) (2) 

คา่ใชจ้่ายดา้นเทคโนโลย ี 271 226 45 20 

คา่ใชจ้่ายอาคารและสาํนักงาน 184 180 4 2 

คา่ใชจ้่ายการตลาด 134 125 9 7 

คา่ใชจ้่ายการกุศลและกจิกรรมเพื อสงัคม 112 11 101 918 
คา่ธรรมเนียมและคา่ตอบแทน 103 116 (13) (11) 

คา่ใชจ้่ายในการเผยแพร่ความรู ้ 38 29 9 31 

คา่ใชจ้่ายอื น 95 78 17 22 

คา่ใชจ้่ายจากการดาํเนินงานในปี 2564 มจีํานวน 5,036 ลา้นบาท เพิ มขึ�นรอ้ยละ 17 ที สาํคญัจากเงนิอุดหนุนใหแ้ก่
สาํนักงาน ก.ล.ต. เพิ มขึ�นตามปรมิาณการซื�อขายตราสารทุน คา่ใชจ้่ายทางตรงงานบรกิารเพิ มขึ�นตามปรมิาณงาน
บรกิาร Corporate Actions และค่าใชจ้่ายการกุศลและกจิกรรมเพื อสงัคมเพิ มขึ�นจากการบรจิาคเงนิเพื อสนับสนุน
โครงการต่างๆ เพื อป้องกนัและควบคมุการแพร่ระบาด COVID-19 ไดแ้ก่ โครงการพฒันาวคัซนีป้องกนั COVID-19 
โครงการพฒันาวคัซนีใบยา และโครงการสรา้งหอพกัผูป่้วยสนาม เป็นตน้ 
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2.      การวิเคราะห์ฐานะการเงิน       

รายการเปลี ยนแปลงที สาํคญัของสนิทรพัย ์ หนี�สนิ และส่วนของเงนิกองทุนของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัที  31 
ธนัวาคม 2564 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2563 มดีงันี� 
  

2.1  การวิเคราะหส์ินทรพัย ์
   

 ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 56,881 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจาํนวน 2,454 
ลา้นบาท (รอ้ยละ 5) เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2563 โดยมรีายละเอยีดสาํคญัดงันี� 
 

2.1.1 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด เงนิฝากธนาคารสําหรบัผลประโยชน์ทางการเงนิรอจ่ายคนื และสนิทรพัย์
ทางการเงนิ รวมจํานวน 20,966 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 37 ของสนิทรพัยร์วม เพิ มขึ�นจาํนวน 3,642 ลา้นบาท 
(รอ้ยละ 21) แยกตามประเภทไดด้งันี� 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  9,017 8,012 1,005 13 
เงินฝากธนาคารสาํหรบัผลประโยชน์       
   ทางการเงินรอจ่ายคืน 

 
84 

 
76 

 
8 

 
10 

สินทรพัยท์างการเงิน 11,865 9,236 2,629 28 
- เงนิลงทุนในตราสารหนี�ที วดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุน 
10,602 7,088 3,514 50 

- เงนิลงทุนที วดัมลูคา่ดว้ยวธิรีาคาทุนตดั
จาํหน่าย 

1,209 2,094 (885) (42) 

- เงนิลงทุนในตราสารทุนที วดัมูลคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื น 

54 54 - - 

รวม 20,966 17,324 3,642 21 
 

กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มนีโยบายการลงทุนในประเภทการลงทุนที หลากหลาย ไดแ้ก่ เงนิฝากธนาคาร ตราสารหนี� 
(อาท ิพนัธบตัรรฐับาล หุน้กูเ้อกชน) กองทนุรวม และตราสารทางการเงนิประเภทต่างๆ ทั �งในและต่างประเทศ โดยมี
ยอดเงนิสดและสนิทรพัยท์างการเงนิรวมเพิ มขึ�นจากผลประกอบการดาํเนินงานประจาํปี ในขณะที สนิทรพัยท์างการ
เงนิในแต่ละประเภทมกีารปรบัสดัส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกบัแนวโน้มสภาวะการลงทุนและความผนัผวนของ
ตลาดโดยรวม 
 
 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 56,881 54,427 2,454 5 
หนี�สนิรวม 27,512 26,720 792 3 
เงนิกองทุน 29,369 27,707 1,662 6 
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2.1.2   ทรพัยส์นิหลกัประกนั และทรพัยส์นิเพื อความมั  นคงและผลประโยชน์ จาํนวน 21,825 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
38 ของสนิทรพัยร์วม ลดลงจํานวน 718 ล้านบาท (รอ้ยละ 3) ตามการถอนเงนิหลกัประกนัของสมาชิกของสาํนักหกั
บญัชซีึ งมหีน้าที ตอ้งนําทรพัยส์นิมาวางเป็นหลกัประกนัในการซื�อขายตราสารอนุพนัธต์ามอตัราที กาํหนด  

 
2.1.3   เงนิสาํรองเพื อความมั  นคงของสาํนักหกับญัช ีจํานวน 5,702 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของสนิทรพัย์รวม 

ลดลงจาํนวน 102 ลา้นบาท (รอ้ยละ 2) จากการจ่ายคนืผลตอบแทนจากการลงทนุ  
 

2.2 การวิเคราะหห์นี�สิน 
 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2564 กลุม่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มหีนี�สนิรวมจํานวน 27,512 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจาํนวน 792 ลา้นบาท 
(รอ้ยละ 3) เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2563 โดยมรีายละเอยีดสาํคญัดงันี� 

 

2.2.1 เจา้หนี�หลกัประกนั และเจา้หนี�ทรพัยส์นิเพื อความมั  นคงและผลประโยชน์ จาํนวน 21,683 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 79 ของหนี�สนิรวม ลดลงจาํนวน 713 ลา้นบาท (รอ้ยละ 3) การลดลงเป็นผลจากความเสี ยงที ลดลงและปรมิาณ

การซื�อขายสญัญาซื�อขายล่วงหน้าที ลดลงในช่วงปลายปี จงึมกีารถอนหลกัประกนัของสมาชกิของบรษิทั สาํนักหกับญัช ี

(ประเทศไทย) จาํกดั 
 
2.2.2 เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื น จาํนวน 2,999 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11 ของหนี�สนิรวม เพิ มขึ�นจาํนวน 502 

ลา้นบาท (รอ้ยละ 20) ที สาํคญัจากเงนิรอนําสง่ประจําปี 2564 แก่ CMDF และเงนิจองซื�อหุน้เพิ มทุนในสว่นที เกนิสทิธิ
รอคนืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

 
2.3    การวิเคราะหเ์งินกองทนุ 

 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ มีเงนิกองทุนรวมจํานวน 29,369 ล้านบาท เพิ มขึ�นจํานวน 
1,662 ลา้นบาท (รอ้ยละ 6) เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2563 โดยกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มี
รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้า่ยสทุธสิาํหรบัปี 2564 จาํนวน 1,597 ลา้นบาท และผลกาํไรจากการปรบัประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยัเพิ มขึ�นจาํนวน 65 ลา้นบาท  

  
3.    การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 
 

กระแสเงนิสดของกลุม่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรปุไดด้งันี�       

(หน่วย: ลา้นบาท) 2564 2563 
เพิ"มขึ�น/(ลดลง) 

จาํนวน ร้อยละ 
กระแสเงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 3,297 2,312 985 43 
กระแสเงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน (2,320)  3,397 (5,717) (168) 
กระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (16) (14) 2 14 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัสิ�นปี 9,101                    8,088                    1,013 13 
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เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2564 มจีํานวน 9,101 ล้านบาท เพิ มขึ�นจากปี 2563 
จาํนวน 1,013 ลา้นบาท (รอ้ยละ 13) ซึ งมรีายละเอยีดของแหลง่ที มาและที ใชไ้ปของเงนิดงัต่อไปนี� 
• เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 3,297 ลา้นบาท  

•    เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจํานวน 2,320 ลา้นบาท ที สาํคญัจากการซื�อสนิทรพัย์ทางการเงนิเพิ มขึ�น
สทุธจิาํนวน 2,092 ลา้นบาท และมกีารลงทุนในสนิทรพัยจ์าํนวน 428 ลา้นบาท  

 
4.  การกนัเงินสาํรองและเงินนําส่งให้แก่กองทนุส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน (“ กองทนุ” ) 
 
 ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที  6) พ.ศ. 2562 ที ประกาศ ณ วนัที  16 เมษายน 2562 

กาํหนดใหต้ลาดหลกัทรพัยนํ์าสง่เงนิใหแ้ก่กองทุน ในอตัราไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90 ของรายไดห้ลงัหกัค่าใชจ้า่ย ภาษ ี
และเงนิสํารอง ทั �งนี� ใหใ้ชง้บการเงนิรวมของตลาดหลกัทรพัยใ์นการคาํนวณเงนินําส่ง ส่วนการกนัเงนิสํารองให้
เป็นไปตามประเภทและจาํนวนที คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด โดยมรีายละเอยีดดงันี� 

 
4.1     การกนัเงินสาํรอง 
 

 ประเภท หลกัการในการกาํหนดและจาํนวนเงนิสาํรอง แสดงไดด้งันี� 
 

ประเภทเงินสาํรอง 
หลกัการในการกาํหนดจาํนวนเงินสาํรอง 

เพื"อให้ม ีแหล่งเงินทนุเพียงพอ 

จาํนวนเงินสาํรอง 
 (ลา้นบาท) 

2564 2563 

1.  เงนิสาํรองที กนัตาม
กฎหมายหรอืเกณฑใ์น
การประกอบธรุกจิ
กาํหนด รวมถงึเงนิ
สาํรองเพื อรองรบั
สถานการณ์พเิศษ 

1.1  เงนิสาํรองตามกฎหมาย 17 24 
1.2  เงนิสาํรองตามเกณฑป์ระกอบธุรกจิ เช่น ตาม   
      เกณฑ ์EMIR (European Market Infrastructure 

Regulation) และ PFMI (Principles for financial Market 
Infrastructures) เพื อใหเ้พยีงพอต่อการ ประกอบธุรกจิตาม
เกณฑก์ําหนด เพิ มข ึ�น (ลดลง) ในแต่ละปี 

26 (37) 

1.3 เงนิสาํรองที กนัไวเ้พื อเงนิกองทุนเฉพาะ เช่น     
      การอนุมตัเิพิ มเงนิทุนในกองทุนเฉพาะระหว่างปี, การแบ่งปัน

ผลประโยชน์ของกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรพัย ์
(SIPF), กองทนุคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซื�อขายล่วงหน้า    
(DIPF) และกองทนุทดแทนความเสยีหายในระบบชาํระราคา
และส่งมอบหลกัทรพัย ์(CLF) หรอืกองทนุอื นที มลีกัษณะ
คลา้ยกนั 

13 261 

1.4 เงนิสาํรองเพื อใหม้แีหล่งเงนิทุนเพยีงพอให ้  
     สามารถรองรบัความเสี ยงทางการเงนิจากการ    
     ประกอบกจิการ รวมทั �งมาตรการรองรบัใน  
     สถานการณ์ฉุกเฉิน 

467 424 

2. เงนิสาํรองที กนัไวเ้พื อ
รองรบัความผนัผวน
จากเงนิลงทุน 

ตามจาํนวนผลกําไร(ขาดทุน)ของเงนิลงทุนที ยงัไมเ่กดิข ึ�นจรงิ 
(unrealized gain/(loss)) ประจาํปี 395 (180) 

3. เงนิสาํรองที กนัไวเ้พื อ
การลงทุนในธุรกจิหรอื
ทรพัยส์นิถาวร 

ตามจาํนวนเงนิลงทนุในธุรกจิและทรพัยส์นิถาวรที คณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยพ์จิารณาอนุมตั ิ 614 822 

รวมเงินสาํรอง 1,532 1,314 
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4.2  เงินนําส่งให้แก่กองทนุ  
 
 การคาํนวณเงนินําสง่รายปี คาํนวณไดด้งันี�  
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 

            2564             2563 

รายไดส้งูกวา่คา่ใชจ้่ายก่อนเงนินําสง่ใหแ้ก่กองทนุสง่เสรมิการพฒันา     
ตลาดทุน (ตามงบรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยเบด็เสรจ็)    

3,294        2,094 

หกั ภาษเีงนิได ้ (1,114) (378) 
รายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ่้ายและภาษ ีก่อนหกัเงนิสาํรอง 2,180      1,716 
หกั เงนิสาํรอง (1,532) (1,314) 
รายไดห้ลงัหกัคา่ใชจ่้าย ภาษแีละเงนิสาํรอง 648 402 

จาํนวนเงนินําสง่รายปีในอตัรารอ้ยละ 90 583 362 

 

คา่ใชจ้่ายเงนินําสง่สะสมแก่กองทนุทั �งสิ�น ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2564 แสดงไดด้งันี�  
  (ล ้านบาท) 
เงนิโอนใหแ้ก่กองทุนในปี 2562 
คา่ใชจ้่ายเงนินําสง่รายปี 2563  

             5,700 
             362 

คา่ใชจ้่ายเงนินําสง่รายปี 2564                 583 
รวมคา่ใชจ่้ายเงนินําสง่สะสม     6,645  

 
 

 


