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คาํอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 
ภาพรวม 
 
ผลการดาํเนินงานของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์  สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2558 มดีงันี� 

                 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม 

2558 2557 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน  4,518 4,201 317 7.55 
รายไดอ้ื น 205 165 40 24.24 
รายไดจ้ากเงนิลงทุน 492 871 (379) (43.51) 
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงาน (3,335) (3,082) 253 8.21 
เงนิบรจิาคแก่มลูนิธติลาดหลกัทรพัยฯ์ (401) (547) (146) (26.69) 
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล (140) (113) 27 23.89 
รายไดส้งูกว่าค่าใชจ้่าย 1,382 1,535 (153) (9.97) 
 

 

รายไดส้งูกว่าค่าใชจ้่ายสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2558 มจีาํนวน 1,382 ลา้นบาท ลดลง 153 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นรอ้ยละ 9.97 เมื อเทยีบกบัปี 2557 โดยรายไดจ้ากเงนิลงทุนลดลง จาํนวน 379 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 43.51 
ส่วนใหญ่มาจากผลตอบแทนที ลดลงของกองทุนตราสารหนี�และกองทุนตราสารทุน ทั �งนี� รายไดจ้ากการดําเนินงาน
เพิ มขึ�น จํานวน 317 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.55 จากปริมาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนัของตราสารอนุพนัธ์
เพิ มขึ�น และรายได้ค่าธรรมเนียมบริษัทจดทะเบียนและงานนายทะเบยีนหลกัทรพัย์เพิ มขึ�นจากจํานวนบริษัทจด
ทะเบยีนและปรมิาณการปิดสมุดทะเบยีน สว่นค่าใชจ้่ายจากการดําเนินงานเพิ มขึ�น จํานวน 253 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 8.21 ที สําคญัจากค่าเสื อมราคาเพิ มขึ�นจากระบบงานใหม่และอาคารสาํนักงานตลาดหลกัทรพัยฯ์ แห่งใหม่ 
ค่าใชจ้่ายการตลาดเพิ มขึ�นในงานพฒันาความยั  งยนืของบรษิทัจดทะเบยีน การเป็นเจา้ภาพจดังาน International 
Capital Markets Conference (ICMC) 2015 และการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านสื อต่างๆ เป็นต้น สาํหรบัเงนิบรจิาคแก่
มูลนิธติลาดหลกัทรพัย์ฯ ลดลงจํานวน 146 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 26.69 โดยรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ลดลง จาํนวนเงนิที จดัสรร 1/3 ที จะบรจิาคเขา้มลูนิธติลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึลดลง 

 
1.     การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน 
 
1.1 รายได้จากการดาํเนินงาน  
 
 รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามสว่นงาน 

 
รายไดจ้ากการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงานธุรกจิที สําคญั ประกอบด้วย ธุรกจิตราสารทุน ธุรกจิตราสาร
อนุพนัธ ์ธุรกจิบรกิารเทคโนโลย ีและธุรกจิบรกิารงานนายทะเบยีน 
 
 

         

 

          เอกสาร 1 
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สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2558                               (หน่วย: ลา้นบาท) 
ธรุกิจตราสารทุน  
   - คา่ธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัย ์ 1,077 
   - งานชําระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 293 
   - คา่ธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 494 
   - งานรบัฝากหลกัทรพัย ์  283 
   - คา่ธรรมเนียมสมาชกิ 37 
รวม 2,184 
ธรุกิจตราสารอนุพนัธ์  
   - คา่ธรรมเนียมการซื�อขายตราสารอนุพนัธ ์ 295 
   - งานชําระราคา 127 
   - คา่ธรรมเนียมสมาชกิ 50 
รวม 472 
ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  
   - การบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 466 
   - คา่บรกิารขอ้มลู 307 
   - คา่สนบัสนุนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 106 
รวม 879 
ธรุกิจบริการงานนายทะเบียน  
   - งานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 982 
   - งานนายทะเบยีนกองทุน 1 
รวม 983 
รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 4,518 

รายได้จําแนกตามสว่นงาน  
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1.1 ธรุกิจตราสารทุน 

     
 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
2558 

 
2557 

เพิ"ม/(ลด) 
จาํนวน รอ้ยละ 

รายได้ - ธรุกิจตราสารทุน  2,184 2,140 44 2.06 
   ค่าธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัย ์ 1,077 1,114 (37) (3.32) 
   รายไดจ้ากงานชาํระราคาและสง่มอบหลกัทรพัย ์ 293 300 (7) (2.33) 
   ค่าธรรมเนียมหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน  494 435 59 13.56 
   รายไดจ้ากงานรบัฝากหลกัทรพัย ์ 283 260 23 14.38 
   รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชกิ 37 31 6 19.35 
ดชันีชี�วดัภาวะตลาดตราสารทุน         
ดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์ (จุด) 1,288 1,498 (210) (14.02) 
มลูค่าการซื�อขายเฉลี ยต่อวนั - ตราสารทุน (ลา้นบาท) 44,302 45,466 (1,164) (2.56) 
มลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดเฉลี ย (ลา้นลา้นบาท) 14.04 13.50 0.54 4.00 
จาํนวนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน (หลกัทรพัย)์     1,812     1,742       70 4.02 

 
 รายไดจ้ากการดาํเนินงานของธุรกจิตราสารทุนเพิ มขึ�น จาํนวน 44 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.06 เมื อเทยีบ

กบัปี 2557 ที สําคัญจากค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ มขึ�นตามจํานวนหลักทรัพย์จดทะเบียน
นอกจากนี�  รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์เพิ มขึ�นตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market 
Capitalization) เฉลี ยที สูงขึ�น ขณะที ค่าธรรมเนียมการซื�อขายหลกัทรพัย์และการชําระราคาและส่งมอบ
หลกัทรพัย ์ลดลงตามมลูค่าการซื�อขายหลกัทรพัยเ์ฉลี ยต่อวนัที ลดลง  

  

1.1.2 ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์
         

(หน่วย: ลา้นบาท) 2558 2557 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน รอ้ยละ 
รายได้ - ธรุกิจตราสารอนุพนัธ ์ 472 380 92 24.21 
   ค่าธรรมเนียมการซื�อขายตราสารอนุพนัธ ์ 295 230 65 28.26 
   รายไดจ้ากงานชาํระราคา 127 99 28 28.28 
   รายไดค่้าธรรมเนียมสมาชกิ 50 51     (1) (1.96) 
ดชันีชี�วดัภาวะตลาดอนุพนัธ ์         
ปรมิาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนั - ตราสารอนุพนัธ ์(สญัญา)* 199,749 169,363 30,386 19.74 

* ขอ้มลูเพื อเปรยีบเทยีบโดยปรบัขนาดสญัญาซื�อขาย SET50 Index Futures ใหเ้ป็น mini SET50 Index Futures (มกีาร 
  ปรบัตวัคณูดชันีจาก 1,000 บาท เป็น 200 บาทต่อ 1 จุดดชันี ตั �งแต่ 6 พฤษภาคม 2557) 
 

รายไดจ้ากการดําเนินงานของธุรกจิตราสารอนุพนัธเ์พิ มขึ�น จํานวน 92 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.21  
เมื อเทยีบกบัปี 2557 ที สําคญัจากปริมาณการซื�อขายเฉลี ยต่อวนัที เพิ มขึ�น โดยเฉพาะ SET50 Index 
Futures ที เพิ มขึ�นจาก 81,129* สญัญาต่อวนัในปี 2557 เป็น 110,842 สญัญาต่อวนัในปี 2558 
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 1.1.3 ธรุกิจบริการเทคโนโลยี 
        

(หน่วย: ลา้นบาท) 2558 2557 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน รอ้ยละ 
รายได้ - ธรุกิจบริการเทคโนโลยี  879 749 130 17.36 
รายไดจ้ากการบรกิารบรษิทัหลกัทรพัย ์ 466 420 46 14.38 
รายไดค่้าบรกิารขอ้มลู 307 238 69 28.99 
รายไดส้นบัสนุนงานเทคโนโลย ี 106 91 15 16.48 

 
 รายได้จากการดําเนินงานของธุรกิจบริการเทคโนโลยีเพิ มขึ�น จํานวน 130 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 

17.36 เมื อเทยีบกบัปี 2557 ที สาํคญัจากรายไดค่้าบรกิารขอ้มูล และ ค่าบรกิารเชื อมต่อระบบ เพิ มขึ�นจาก
จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารที เพิ มขึ�น 

 
 1.1.4 ธรุกิจบริการงานนายทะเบียน 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 2558 2557 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน รอ้ยละ 
รายได้ - ธรุกิจบริการงานนายทะเบียน 983 932 51 5.47% 
รายไดจ้ากงานนายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ 982 868 114 13.13% 
รายไดจ้ากงานนายทะเบยีนกองทุน 1 64 (63) (98.44%) 

 
 รายไดจ้ากการดําเนินงานของธุรกจิงานนายทะเบยีนเพิ มขึ�น จํานวน 51 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.47       

เมื อเทยีบกบัปี 2557 ที สาํคญัจากปรมิาณงานปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้และปิดสมุดทะเบยีนเพื อจ่ายปนัผลที 
เพิ มขึ�น รวมทั �งจํานวนหลกัทรพัย์จดทะเบยีนเพิ มขึ�น ขณะที ในระหว่างปี 2558 มกีารยกเลกิการให้บรกิาร
งานนายทะเบยีนกองทุน 

 

1.2  รายได้อื"น 
        

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
2558 

 
2557 

เพิ"ม/(ลด) 
จาํนวน รอ้ยละ 

รายได้อื"น  205 165 40 24.24 
รายไดจ้ากการอบรมความรูก้ารลงทุน 54 44 10 22.73 
รายไดจ้ากการจดักจิกรรมทางการตลาด 34 35 (1) (2.86) 
รายไดค่้าธรรมเนียมการบรหิารกองทุน 22 25 (3) (12.00) 
รายไดค่้าธรรมเนียมโอนสทิธกิารเป็นสมาชกิ 19 - 19 100.00 
รายไดค่้าปรบั 11 15 (4) (26.67) 
รายไดค่้าเช่าและสาธารณูปโภค 11 11 - - 
รายไดค่้าบรกิารธุรกรรมซื�อคนื 5 7 (2) (28.57) 
รายไดอ้ื นๆ 49 28 21 75.00 
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รายได้อื นเพิ มขึ�น จํานวน 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.24 เมื อเทียบกบัปี 2557 ที สําคญัจาก
รายได้จากงานอบรมและระบบสอบของผู้ประกอบวิชาชีพด้านหลกัทรพัย์เพิ มขึ�น และในปี 2558 บริษัท
หลกัทรพัย์มกีารโอนสทิธกิารเป็นสมาชกิตลาดหลกัทรพัยฯ์  
    

1.3 รายได้จากเงินลงทุน 
        

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
2558 

 
2557 

เพิ"ม/(ลด) 
จาํนวน รอ้ยละ 

รายได้จากเงินลงทุน  492 871 (379) (43.51) 
ดอกเบี�ยรบั 300 423 (123) (29.08) 
เงนิปนัผลรบั 114 442 (328) (74.21) 
กาํไร(ขาดทุน)จากการขายเงนิลงทุน 67 (18) 85 472.22 
อื นๆ 11 24 (13) (54.17) 

 
รายได้จากเงนิลงทุนลดลง จํานวน 379 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 43.51 เมื อเทยีบกบัปี 2557 ที สําคญัจาก
ผลตอบแทนที ลดลงของกองทุนตราสารหนี�และกองทุนตราสารทุนตามภาวะและปจัจยัทางเศรษฐกจิ 
 

1.4 ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 
                

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
2558 

 
2557 

เพิ"ม/(ลด) 
จาํนวน รอ้ยละ 

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน 3,335 3,082 253 8.21 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 1,372 1,260 112 8.89 
เงนิอุดหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 456 470 (14) (2.98) 
ค่าเสื อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 295 208 87 41.83 
ค่าใชจ้่ายงานบรกิารนายทะเบยีน 281 271 10 3.69 
ค่าใชจ้่ายในการเผยแพร่ความรู ้ 196 192 4 2.08 
ค่าใชจ้่ายการตลาด 195 143 52 36.36 
ค่าใชจ้่ายดา้นเทคโนโลย ี 184 186 (2) (1.08) 
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน 59 63 (4) (6.35) 
ค่าใชจ้่ายอื น 297 289 8 2.77 

 

กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ มีค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานในปี 2558 จํานวน 3,335 ล้านบาท เพิ มขึ�นจากปี 
2557 รอ้ยละ 8.21 ที สําคญัจากค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานเพิ มขึ�น ค่าเสื อมราคาเพิ มขึ�นจาก
ระบบงานใหม่และอาคารสาํนกังานตลาดหลกัทรพัยฯ์ แห่งใหม่ ค่าใชจ้่ายบรกิารงานนายทะเบยีนเพิ มขึ�นตาม
ปรมิาณงานนายทะเบยีนที เพิ มขึ�น และค่าใชจ้่ายทางการตลาดเพิ มขึ�นในงานพฒันาความยั  งยนืของบรษิทัจด
ทะเบยีน การเป็นเจา้ภาพจดังาน International Capital Markets Conference (ICMC) 2015 และการ
เผยแพร่ขอ้มลูผ่านสื อต่างๆ 
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2.     การวิเคราะหฐ์านะการเงิน 
       

 

รายการเปลี ยนแปลงที สาํคญัของสนิทรพัย ์หนี�สนิ และสว่นของเงนิกองทุนของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ ณ วนัที  
31 ธนัวาคม 2558 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2557 มดีงัต่อไปนี� 

  

2.1  การวิเคราะหสิ์นทรพัย ์
   

 ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มสีนิทรพัยร์วมจาํนวน 36,136 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจาํนวน  
1,684 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.89 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2557 โดยมรีายละเอยีด
สาํคญัดงันี� 

 

2.1.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝากธนาคารสาํหรบัผลประโยชน์ทางการเงนิรอจ่ายคนื และเงนิลงทุน 
จํานวน 17,073 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 47.24 ของสนิทรพัย์รวม ลดลงจํานวน 874 ล้านบาท หรือ      
รอ้ยละ 4.87 แยกตามประเภทเป็นดงันี� 

 

หน่วย: ลา้นบาท) 
 

31 ธ.ค. 2558 
 

31 ธ.ค. 2557 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน รอ้ยละ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  1,661 1,361 300 22.04 
เงินฝากธนาคารสาํหรบัผลประโยชน์       
   ทางการเงินรอจ่ายคืน 

 
62 

 
58 

 
4 

 
6.90 

พอรต์เงินลงทุน  15,349 16,528 (1,179) (7.13) 
หลกัทรพัยเ์พื อคา้ 2,798 3,265 (467) (14.30) 
หลกัทรพัยเ์ผื อขาย 7,903 5,183 2,720 52.48 
ตราสารหนี�ที ถอืจนครบกาํหนด 4,611 8,020 (3,409) (42.51) 
เงนิลงทุนทั  วไป 37 60 (23) (38.33) 
รวม 17,073 17,947 (874) (4.87) 

 

ทั �งนี� กลุ่มตลาดหลกัทรพัย์ฯ มนีโยบายการลงทุนในประเภทการลงทุนที หลากหลาย ได้แก่ ตราสารหนี� (อาท ิ    
เงนิฝาก พนัธบตัรรฐับาล และหุน้กูเ้อกชน) และตราสารอื นๆ ผ่านกองทุนรวม เป็นต้น โดยมกีารปรบัลดสดัส่วน
ของตราสารหนี�ที ถือจนครบกําหนด และเพิ มสดัส่วนหลักทรัพย์เผื อขายโดยลงทุนในกองทุนตราสารทุน
ต่างประเทศ เพื อเพิ มโอกาสในการไดร้บัผลตอบแทนระยะยาวที สงูขึ�น  

 

2.1.2   ทรพัยส์นิหลกัประกนั และทรพัยส์นิเพื อความมั  นคงและผลประโยชน์ จาํนวน 10,429 ลา้นบาท คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 28.86 ของสนิทรพัยร์วม เพิ มขึ�นจาํนวน 857 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.21 โดยเงนิ
หลกัประกนัและผลประโยชน์ของบรษิทั สาํนกัหกับญัช ี (ประเทศไทย) จาํกดั เพิ มขึ�นตามปรมิาณการซื�อขาย
ตราสารอนุพนัธท์ี เพิ มขึ�น 

(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2557 
เพิ"ม/(ลด) 

จาํนวน รอ้ยละ 
สนิทรพัยร์วม 36,136 34,452 1,684 4.89 
หนี�สนิรวม 12,747 12,213 534 4.37 
เงนิกองทุน 23,389 22,239 1,150 5.17 
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2.1.3  ที ดนิ อาคารและอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน จํานวน 6,186 ลา้นบาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17.12 ของ
สนิทรพัย์รวม เพิ มขึ�นจํานวน 1,667 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.89 ที สําคญัจากการก่อสร้างอาคาร
สาํนกังานตลาดหลกัทรพัยฯ์ แห่งใหม่ และการพฒันาระบบงานใหม่ 

 
2.2 การวิเคราะหห์นี�สิน 
 

ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มหีนี�สนิรวมจาํนวน 12,747 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจาํนวน 534  
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.37 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2557 โดยมรีายละเอยีดสาํคญั
ดงันี� 

 
2.2.1 เจา้หนี�หลกัประกนั และเจา้หนี�ทรพัยส์นิเพื อความมั  นคงและผลประโยชน์  จาํนวน 10,291 ลา้นบาท คดิเป็น

สดัสว่นรอ้ยละ 80.74 ของหนี�สนิรวม เพิ มขึ�นจาํนวน 853 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.04 ซึ งเพิ มขึ�นจาก 
หลกัประกนัขั �นตํ าที สมาชกิฝากไวก้บับรษิทั สาํนกัหกับญัช ี (ประเทศไทย) จาํกดั เพิ มขึ�นตามปรมิาณการซื�อ
ขายตราสารอนุพนัธท์ี เพิ มขึ�น 

 
2.2.2 เจา้หนี�และค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย จาํนวน 1,226 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 9.62 ของหนี�สนิรวม ลดลง

จาํนวน 374 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 23.39 โดยในปี 2558 มกีารจ่ายชาํระค่าก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แห่งใหม ่   

 

2.3    การวิเคราะหเ์งินกองทุน 
 
ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ มเีงนิกองทุนรวมจาํนวน 23,389 ลา้นบาท เพิ มขึ�นจาํนวน 
1,150 ล้านบาท หรอืร้อยละ 5.17 เมื อเทยีบกบัยอดคงเหลอื ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2557 โดยกลุ่มตลาด
หลกัทรพัยฯ์ มรีายไดส้งูกว่าค่าใชจ้่ายสทุธ ิสาํหรบัปี 2558 จาํนวน 1,382 ลา้นบาท และการปรบัตวัลดลงของ
ราคาตลาดของเงนิลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน จํานวน 218 ลา้นบาท และขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ จาํนวน 14 ลา้นบาท 

  
3.    การวิเคราะหส์ภาพคล่อง 
 

กระแสเงนิสดของกลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์ สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที  31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้
ดงันี� 

             
 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
2558 

 
2557 

เพิ"มขึ�น/(ลดลง) 
จาํนวน รอ้ยละ 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 636 1,051 (415) (43.64) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (332)  (1,503)  (1,171) (77.91) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 1,723                     1,419                     304 21.42 
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เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที  31 ธนัวาคม 2558 มจีํานวน 1,723 ลา้นบาท ลดลงจาก 2557 
จํานวน 304 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.42 ซึ งมีรายละเอียดของแหล่งที มาและที ใช้ไปของเงิน
ดงัต่อไปนี� 
• เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงานจาํนวน 636 ลา้นบาท  

•    เงินสดสุทธิที ใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 332 ล้านบาท ที สําคญัจากการก่อสร้างอาคารสํานักงาน
ตลาดหลกัทรพัย์ฯ จํานวน 1,715 ล้านบาท และการพฒันาระบบงานใหม่ จํานวน 97 ล้านบาท โดยมี
รายการขายเงินลงทุนสุทธิจํานวน 963 ล้านบาท  รายได้จากดอกเบี�ยรบัและการขายหน่วยลงทุน 
จาํนวน 382 ลา้นบาท และไดร้บัเงนิปนัผล จาํนวน 110 ลา้นบาท  


