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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(หน่วย : พนับาท)(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 717,184 1,661,333 612,363 1,513,084

เงินฝากธนาคารสาํหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน 65,775 62,112 - -

ทรัพยสิ์นหลกัประกนัและผลประโยชน์ 17 10,159,968 8,829,615 - -

เงินลงทุนระยะสั.น - สุทธิ 9 10,177,043 6,086,024 10,177,043 6,086,024

ลูกหนี.และรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 7, 10 342,743 349,032 335,760 312,504ลูกหนี.และรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 7, 10 342,743 349,032 335,760 312,504

ดอกเบี.ยคา้งรับ  37,687 87,600 35,727 85,423

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื5น 7, 11 208,216 248,498 109,490 159,732

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 21,708,616 17,324,214 11,270,383 8,156,767

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในกิจการยอ่ย 12 - - 1,497,291 1,097,291

เงินลงทุนในกิจการร่วม และกิจการร่วมคา้  - สุทธิ 13 953,512 967,734 800,620 800,620

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 14 8,312,060 9,263,105 8,312,060 9,263,105

ทรัพยสิ์นเพื5อความมั5นคงและผลประโยชน์ 18 1,721,360 1,599,603 140,043 138,242ทรัพยสิ์นเพื5อความมั5นคงและผลประโยชน์ 18 1,721,360 1,599,603 140,043 138,242

เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 23 751,532 717,021 751,532 717,021

เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซื.อขายล่วงหนา้ 23 82,875 73,256 - -

ที5ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 5,537,293 5,680,104 5,535,860 5,678,315

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 466,673 506,021 465,441 504,446สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 466,673 506,021 465,441 504,446

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 2,322 2,026 - -

เงินมดัจาํ 2,614 3,035 2,614 3,025

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 17,830,241 18,811,905 17,505,461 18,202,065

รวมสินทรัพย์ 39,538,857 36,136,119 28,775,844 26,358,832

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี.
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(หน่วย : พนับาท)(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หนี1สินและเงนิกองทุน

หนี1สินหมุนเวยีน

เจา้หนี.หลกัประกนัและผลประโยชน์ 17 10,159,968 8,829,615 - -

งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ

เจา้หนี.หลกัประกนัและผลประโยชน์ 17 10,159,968 8,829,615 - -

เจา้หนี.และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7, 20 1,031,503 1,226,232 1,015,505 1,209,922

ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ 7 319,629 317,375 277,684 266,379

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 118,404 46,063 74,957 -

เงินกูย้มืระยะสั.นจากกิจการยอ่ย 7 - - 2,574,500 1,896,500

สาํรองผลประโยชน์พนกังานที5ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ5งปี 22 - 4,785 - 4,785สาํรองผลประโยชน์พนกังานที5ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ5งปี 22 - 4,785 - 4,785

หนี. สินหมุนเวยีนอื5น 7, 21 317,321 334,797 150,830 175,962

รวมหนี1สินหมุนเวยีน 11,946,825 10,758,867 4,093,476 3,553,548

หนี1สินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนี.ทรัพยสิ์นเพื5อความมั5นคงและผลประโยชน์ 18 1,581,317 1,461,361 - -

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 23 293,874 275,086 293,874 275,086

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนในสญัญาซื.อขายล่วงหนา้ 23 28,835 19,980 - -ผูล้งทุนในสญัญาซื.อขายล่วงหนา้ 23 28,835 19,980 - -

สาํรองผลประโยชน์พนกังาน 22 238,263 222,459 238,263 222,459

หนี. สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 19 44,684 1,191 44,684 -

หนี. สินไม่หมุนเวยีนอื5น 7,396 7,619 7,396 7,619

รวมหนี1สินไม่หมุนเวยีน 2,194,369 1,987,696 584,217 505,164

รวมหนี1สิน 14,141,194 12,746,563 4,677,693 4,058,712รวมหนี1สิน 14,141,194 12,746,563 4,677,693 4,058,712

เงนิกองทุน

เงินกองทุน 23 24,912,516 23,250,689 23,605,014 22,153,272

องคป์ระกอบอื5นของเงินกองทุน 485,145 138,865 493,137 146,848

ส่วนไดเ้สียที5ไม่มีอาํนาจควบคุม 2 2 - -ส่วนไดเ้สียที5ไม่มีอาํนาจควบคุม 2 2 - -

รวมเงนิกองทุน 25,397,663 23,389,556 24,098,151 22,300,120

รวมหนี1สินและเงนิกองทุน 39,538,857 36,136,119 28,775,844 26,358,832

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ5งของงบการเงินนี.
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที% 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

รายได้
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 25 5,099,000 4,518,405 2,300,790 1,955,884
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 26 766,861 492,014 1,144,429 905,411
รายไดอื้"น 27 181,153 204,665 1,960,975 1,798,252

รวมรายได้ 6,047,014 5,215,084 5,406,194 4,659,547

ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 28 1,465,774 1,371,923 1,456,333 1,372,023
คา่ตอบแทนกรรมการ 7 25,287 24,431 22,203 22,395
คา่ใชจ่้ายการตลาด 158,801 194,672 144,589 180,161
คา่ใชจ่้ายในการเผยแพร่ความรู้ 178,925 196,130 178,990 196,138
คา่ใชจ่้ายทางตรงงานบริการ 286,133 281,160 - -
คา่ใชจ่้ายอาคารและสาํนกังาน 231,602 189,043 231,389 188,526
คา่ใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยี 190,757 183,698 190,622 183,634
เงินอุดหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 29 536,451 455,700 534,451 453,700
คา่เสื"อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 15, 16 467,132 294,768 466,440 294,195
คา่ใชจ่้ายอื"น 30 152,797 143,362 160,832 136,542

รวมค่าใช้จ่าย 3,693,659 3,334,887 3,385,849 3,027,314

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
   กิจการร่วม และกิจการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 13 25,831 32,114 - -

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,379,186 1,912,311 2,020,345 1,632,233

รายการที%ไม่เกี%ยวข้องกบัการดําเนินงาน
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 24 11,124 10,304 11,124 10,304
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญา

   ซื<อขายล่วงหนา้ - สุทธิ 24 764 1,086 - -
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 7 (401,190) (401,379) (401,190) (401,379)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 1,989,884 1,522,322 1,630,279 1,241,158
ภาษีเงินได้ 31 (327,996) (139,966) (178,537) -

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,661,888 1,382,356 1,451,742 1,241,158

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสําหรับปี
ส่วนที"เป็นของกิจการใหญ่ 1,661,888 1,382,356 1,451,742 1,241,158
ส่วนที"เป็นของส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

1,661,888 1,382,356 1,451,742 1,241,158

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี<
8
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ

สําหรับปีสิ)นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบการเงนิรวม

หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย 1,661,888 1,382,356 1,451,742 1,241,158

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื�น:

เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯงบการเงนิรวม

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่

   ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั

   ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอื#นในกิจการร่วม 13 (11) (4) - -

   การเปลี#ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน

      เผื#อขายที#บริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 341,690 (215,966) 341,690 (215,966)      เผื#อขายที#บริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 341,690 (215,966) 341,690 (215,966)

   การเปลี#ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน

      เผื#อขายในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 23 4,599 (1,806) 4,599 (1,806)

   ภาษีเงินไดข้องรายการที#จะจดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั 2 1 - -

รวมรายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่รวมรายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่

   ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั 346,280 (217,775) 346,289 (217,772)

รายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่

   ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั

   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์

       หลงัออกจากงาน (61) (13,702) - (13,702)

รวมรายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่

ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั (61) (13,702) - (13,702)

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื#นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 346,219 (231,477) 346,289 (231,474)รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื#นสาํหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 346,219 (231,477) 346,289 (231,474)

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,008,107 1,150,879 1,798,031 1,009,684

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปี

ส่วนที�เป็นของกิจการใหญ่ 2,008,107 1,150,879 1,798,031 1,009,684

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

2,008,107 1,150,879 1,798,031 1,009,684

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี4
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเงนิกองทุน

สําหรับปีสิ!นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(หน่วย : พนับาท)

การเปลี�ยนแปลงใน การเปลี�ยนแปลงใน

มูลค่าของเงนิ มูลค่าของเงนิ

ลงทุนเผื�อขาย ลงทุนเผื�อขาย ส่วนแบ่งขาดทุน

ที�บริหารโดยตลาด ในกองทุนคุ้มครอง เบ็ดเสร็จอื�น รวม ส่วนได้เสีย รวม

หลกัทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ จากกจิการร่วม องค์ประกอบอื�น รวม ที�ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ เงนิกองทุน  (สุทธิจากภาษีเงนิได้)  (สุทธิจากภาษีเงนิได้)  (สุทธิจากภาษีเงนิได้) ของเงนิกองทุน เงนิกองทุน ควบคุม เงนิกองทุน

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 21,882,035 352,237 4,472 (69) 356,640 22,238,675 2 22,238,677

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื"น

   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 24 (13,702) (215,966) (1,806) (3) (217,775) (231,477) - (231,477)

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย 23 1,382,356     - - - - 1,382,356 - 1,382,356

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 23,250,689 136,271 2,666 (72) 138,865 23,389,554 2 23,389,556

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 23,250,689 136,271 2,666 (72) 138,865 23,389,554 2 23,389,556

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื"น

   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 24 (61) 341,690 4,599 (9) 346,280 346,219 - 346,219

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย 23 1,661,888     - - - - 1,661,888 - 1,661,888

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 24,912,516 477,961 7,265 (81) 485,145 25,397,661 2 25,397,663

10

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี9

องค์ประกอบอื�นของเงนิกองทุน

งบการเงนิรวม



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเงนิกองทุน (ต่อ)

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(หน่วย : พนับาท)

การเปลี�ยนแปลงใน การเปลี�ยนแปลงใน

มูลค่าของเงนิ มูลค่าของเงนิ

ลงทุนเผื�อขาย ลงทุนเผื�อขาย รวม

ที�บริหารโดยตลาด ในกองทุนคุ้มครอง องค์ประกอบ รวม

หลกัทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ อื�นของ ส่วนของ

หมายเหตุ เงนิกองทุน  (สุทธิจากภาษีเงนิได้)  (สุทธิจากภาษีเงนิได้) เงนิกองทุน เงนิกองทุน

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2558 20,925,816 360,148 4,472 364,620 21,290,436

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื#น (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 24 (13,702) (215,966) (1,806) (217,772) (231,474)

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย 23 1,241,158 - - - 1,241,158

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 22,153,272 144,182 2,666 146,848 22,300,120

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 22,153,272 144,182 2,666 146,848 22,300,120

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื#น (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 24 - 341,690 4,599 346,289 346,289

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย 23 1,451,742 - - - 1,451,742

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23,605,014 485,872 7,265 493,137 24,098,151

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี9

11

เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ

องค์ประกอบอื�นของเงนิกองทุน



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายก่อนภาษีเงินได้ 1,989,884 1,522,322 1,630,279 1,241,158
รายการปรับปรุง

ค่าเสื(อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15, 16 467,132 294,768 466,440 294,195
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 26 (804,757) (481,338) (1,180,946) (896,088)
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 24 (11,124) (10,304) (11,124) (10,304)
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน

ในสญัญาซื;อขายล่วงหนา้ - สุทธิ 24 (764) (1,086) - -
กลบัรายการค่าเผื(อการดอ้ยค่าเงินลงทุน - (250) - (250)
หนี;สงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (3,913) 27 (3,886) 27
สาํรองผลประโยชน์พนกังาน 26,576 23,096 26,576 23,096
ปรับปรุงงานระหวา่งทาํเป็นค่าใชจ่้าย - 2,985 - 2,985
(กาํไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (325) 95 (332) 95
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

      กิจการร่วม และกิจการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 13 (25,831) (32,114) - -

1,636,878 1,318,201 927,007 654,914
การเปลี(ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี; สินดาํเนินงาน
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ(มขึ;น) ลดลง

ทรัพยสิ์นหลกัประกนัและผลประโยชน์ (1,330,353) (775,985) - -
ลูกหนี;และรายไดค้า้งรับ 10,202 16,461 (19,370) (6,581)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื(น 40,743 (13,957) 46,610 (15,371)
ทรัพยสิ์นเพื(อความมั(นคงและผลประโยชน์ (121,757) (80,668) (1,801) (3,399)
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ (35,469) (19,623) (35,469) (19,623)
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซื;อขายล่วงหนา้ (10,023) (8,343) - -
เงินมดัจาํ 421 (20) 411 (20)

หนี; สินดาํเนินงานเพิ(มขึ;น(ลดลง)
เจา้หนี;หลกัประกนัและผลประโยชน์ 1,330,353 775,985 - -
เจา้หนี;และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (203,926) (531,490) (203,614) (527,119)
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ 2,254 67,648 11,305 70,080
หนี; สินหมุนเวยีนอื(น (17,477) (67,067) (25,132) (54,212)
เจา้หนี;ทรัพยสิ์นเพื(อความมั(นคงและผลประโยชน์ 119,956 77,269 - -
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 18,788 10,191 18,788 10,191
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุน

คุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซื;อขายล่วงหนา้ 8,855 6,897 - -
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 22 (10,772) (11,386) (10,772) (11,386)
จ่ายผลประโยชน์พนกังานที(ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ(งปี (4,785) - (4,785) -
หนี; สินไม่หมุนเวยีนอื(น (223) (738) (223) (738)

เงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,433,665 763,375 702,955 96,736
หกั จ่ายภาษีเงินได้ (216,551) (127,162) (58,896) -

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,217,114 636,213 644,059 96,736

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี;

12

เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯงบการเงินรวม



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุน 453,882 381,599 444,589 372,432

เงินปันผลรับ 409,019 110,256 826,294 558,094

เงินสดจ่ายซื;อเงินลงทุนระยะสั;น 9 (6,727,979) (1,051,902) (6,727,979) (1,051,902)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั;น 9 3,825,321 4,638,501 3,825,321 4,638,501

ซื;อเงินลงทุนในกิจการยอ่ย 12 - - (400,000) (500,000)

เงินสดจ่ายซื;อเงินลงทุนระยะยาว 14 (2,519,728) (4,806,774) (2,519,728) (4,806,774)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 14 2,624,102 2,183,508 2,624,102 2,183,508

เงินสดจ่ายซื;อที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ (208,742) (1,715,482) (208,742) (1,714,799)

เงินสดรับจากการขายที(ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,471 3,839 2,471 3,839

เงินสดจ่ายซื;อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (69,180) (97,158) (69,180) (97,158)

เงินสดรับจากส่วนแบ่งกาํไรในกิจการร่วมคา้ 8,497 - - -

เงินสดรับจากส่วนแบ่งกาํไรในกิจการร่วม 31,487 9,446 - -

รับผลประโยชน์กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 12,082 11,238 12,082 11,238

รับผลประโยชน์กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซื;อขายล่วงหนา้ 1,168 1,446 - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,157,600) (331,483) (2,190,770) (403,021)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั;นจากกิจการยอ่ย 7 - - 895,000 875,000

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั;นจากกิจการยอ่ย 7 - - (217,000) (249,814)

ดอกเบี;ยจ่าย - - (32,010) (26,546)(32,010)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน - - 645,990 598,640

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ มขึ�น(ลดลง)สุทธิ (940,486) 304,730 (900,721) 292,355

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,723,445 1,418,715 1,513,084 1,220,729

ยอดคงเหลอืปลายปี 782,959 1,723,445 612,363 1,513,084

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ มเติม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 717,184 1,661,333 612,363 1,513,084

เงินฝากธนาคารสาํหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน 65,775 62,112 - -

782,959 1,723,445 612,363 1,513,084

รายการที ไม่ใช่เงินสด

ผลกาํไร(ขาดทุน)ที(ยงัไม่เกิดขึ;นจริงจากหลกัทรัพยเ์ผื(อขาย 341,690 (215,969) 341,690 (215,966)

ผลกาํไร(ขาดทุน)ที(ยงัไม่เกิดขึ;นจริงจากหลกัทรัพยเ์ผื(อขาย

ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 4,599 (1,806) 4,599 (1,806)

เจา้หนี; อื(นจากการซื;อสินทรัพย์ 9,197 155,879 9,197 155,195

จดัประเภทเงินลงทุน 1,193,260 1,825,657 1,193,260 1,825,657

13
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี;

เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯงบการเงินรวม



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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1 ข้อมูลทั#วไป 
 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย “ตลาดหลกัทรัพยฯ์” เป็นนิติบุคคลที"จดัตั$งขึ$นตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2517 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื"อทาํหน้าที"เป็นตลาดหรือศูนยก์ลางการซื$อขายหลกัทรัพย ์และให้บริการที"เกี"ยวขอ้งโดยไม่นาํผลกาํไร
มาแบ่งปันกนั ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เริ"มการซื$อขายหลกัทรัพยเ์มื"อวนัที" 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดาํเนินงานภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และที"อยูที่"จดทะเบียนตั$งอยู่เลขที" 93 ชั$น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย  
 
เพื"อวตัถุประสงคใ์นการรายงาน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกิจการยอ่ยรวมเรียกวา่กลุ่มกิจการ 
 
ธุรกิจหลกัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกิจการยอ่ย ที"สาํคญัสรุปไดด้งันี$  
 
1) ธุรกิจดา้นตราสารทุน ไดแ้ก่ การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การจดัระบบการซื$อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การให้บริการชาํระราคา

และส่งมอบหลกัทรัพย ์การบริหารงานรับฝากหลกัทรัพย ์รวมถึงการกาํกับดูแลการซื$อขายหลักทรัพยจ์ดทะเบียน บริษัท 
จดทะเบียนและบริษทัสมาชิก 

2) ธุรกิจดา้นตราสารอนุพนัธ์ ได้แก่ การจดัระบบการซื$อขายและการชาํระราคาสัญญาซื$อขายล่วงหน้า หรือตราสารอนุพนัธ์ 
ทุกประเภทรวมทั$งบริการอื"นที"เกี"ยวเนื"องกบัธุรกรรมการซื$อขายสัญญาซื$อขายล่วงหนา้ 

3) การบริการด้านเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การให้บริการระบบงานซื$อขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต การให ้
บริการขอ้มลู รวมถึงการใหบ้ริการบริษทัหลกัทรัพย ์  

4) การบริการงานนายทะเบียน ไดแ้ก่ งานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยนี$ ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เมื"อวนัที"  
15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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1 ข้อมูลทั#วไป (ต่อ) 
 
รายละเอียดของกิจการยอ่ย กิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงันี$  
 
   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที# ร้อยละ 

ชื#อกจิการ ลกัษณะธุรกิจ กจิการจัดตั"ง พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

กจิการย่อยทางตรง     
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั การใหบ้ริการงานรับฝากและ ไทย 100.00 100.00 
  งานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม การบริหารกองทุนรวม ไทย 100.00 100.00 
   เพื"อผูล้งทุนต่างดา้ว จาํกดั      
บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั การจดัการการลงทุนใน ไทย 100.00 100.00 
  ตราสาร NVDR    
บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จาํกดั การใหบ้ริการระบบงาน ไทย 100.00 100.00 
  ดา้นคอมพิวเตอร์    
บริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั  การจดัการการลงทุนใน ไทย 100.00 100.00 
  ตราสาร DR    
บริษทั ตลาดสัญญาซื$อขายล่วงหนา้ ศูนยซื์$อขายสัญญาซื$อขาย ไทย 100.00 100.00 
   (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  ล่วงหนา้    
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั สาํนกัหกับญัชีและบริการระบบงาน ไทย 100.00 100.00 
     หลงัซื$อขายหลกัทรัพยแ์ละ    
  สัญญาซื$อขายล่วงหนา้    
     
กจิการร่วมค้า     
บริษทั แฟมมิลี" โนฮาว จาํกดั (1) ธุรกิจสื"อที"เนน้การใหค้วามรู้ ไทย 50.00 50.00 
     ดา้นการเงินและการลงทุน    
     
กจิการร่วม     
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ กองทุน ไทย 11.37 12.80 
   การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์(2)     
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื"อธุรกิจหลกัทรัพย ์ การใหสิ้นเชื"อเพื"อธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 40.65 40.65 
   จาํกดั (มหาชน) (3)  และกิจการการยมื และใหย้มื    
  หลกัทรัพย ์    
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1 ข้อมูลทั#วไป (ต่อ) 
 
รายละเอียดของกิจการยอ่ย กิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงันี$  (ต่อ) 
 
(1) บริษัท แฟมมิลี# โนฮาว จํากดั   

 
บริษทั แฟมมิลี" โนฮาว จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจสื"อที"นาํเสนอเนื$อหาดา้นเศรษฐกิจและการลงทุน เพื"อประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนและ

การบริหารเงินส่วนบุคคลที"มีประสิทธิภาพ ทั$งนี$  การดาํเนินธุรกิจของแฟมมิลี"โนฮาว จะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการ

ในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมการลงทุนในหมู่ประชาชนขึ$นในระยะยาว ตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดร่้วมงานกบับริษทัที"ถือหุ้นร่วมกนั

แห่งหนึ"งโดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิร่วมกนั ดงันั$นเงินลงทุนในบริษทั แฟมมิลี" โนฮาว จาํกดั จึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้  

 
บริษทั แฟมมิลี" โนฮาว จาํกดั เป็นบริษทัจาํกดัและ หุน้ของบริษทันี$ ไม่มีราคาเสนอซื$อขายในตลาด 

 
(2) กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

 
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลักทรัพย ์ดาํเนินงานภายใต้ข้อกาํหนดของระเบียบ 
วธีิปฏิบติัเรื"องกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์(ฉบบัที" 1) พ.ศ. 2541 ซึ" งกาํหนดให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทุนโดยการจ่ายเงินสมทบครั$ งเดียว เป็นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท และสัดส่วนการถือครอง 
จะเปลี"ยนแปลงลดลงไปตามสัดส่วนของเงินสมทบเพิ"มเติมที"สมาชิกกองทุนจ่ายเขา้กองทุนฯ ในอนาคต ตลาดหลกัทรัพยฯ์
ไม่ไดค้วบคุมการดาํเนินงานแต่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี"ยวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกองทุนทดแทน 
ความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ดงันั$นเงินลงทุนในกองทุนดงักล่าวจึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม 
 

(3) บริษัทหลกัทรัพย์ เพื#อธุรกจิหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 
 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื"อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคก์ารก่อตั$งขึ$นเพื"อเป็นแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่อง

ให้แก่บริษัทหลักทรัพย ์และสนับสนุนการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยอ์ย่างยั"งยืน ทั$งนี$  ตลาดหลักทรัพยฯ์ ไดแ้ต่งตั$ งตัวแทน 

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จาํนวน 4 คนเขา้เป็นกรรมการบริษทั ซึ" งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจาํนวนทั$งสิ$น 12 คน 

โดยกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี"ยวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทั ดงันั$น เงินลงทุน

ในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม 

 

บริษทัหลกัทรัพย ์เพื"อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจาํกดัและ หุน้ของบริษทันี$ ไม่มีราคาเสนอซื$อขายในตลาด 
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2 นโยบายการบัญชี 
 

2.1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัทาํขึ$นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย 
ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ" งหมายความถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"ออกภายใตพ้ระราชบญัญติั
วชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัทาํขึ$นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าองคป์ระกอบ
ของงบการเงินยกเวน้เรื"องเงินลงทุนที"อธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป  
 

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชี
ที"สําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซึ" งจัดทาํขึ$นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไป 
ถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเรื"องการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารหรือความซบัซอ้น หรือเกี"ยวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการ
ที"มีนยัสาํคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที" 4 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ ฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ$นจากงบการเงินตามกฎหมายที"เป็นภาษาไทย 
ในกรณีที"มีเนื$อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที#เกี#ยวข้อง 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ" งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปนี$  

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"มีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที"เกี"ยวขอ้งและส่งผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปนี$   

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 16 (ปรับปรุง 2558) เรื"อง ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 19 (ปรับปรุง 2558) เรื"อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 24 (ปรับปรุง 2558) เรื"อง การเปิดเผยขอ้มลูเกี"ยวกบับุคคล  
    หรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 27 (ปรับปรุง 2558) เรื"อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 36 (ปรับปรุง 2558) เรื"อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 38 (ปรับปรุง 2558) เรื"อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 8  เรื"อง ส่วนงานดาํเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 10  เรื"อง งบการเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2558)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 13  เรื"อง การวดัมลูค่ายติุธรรม 
   (ปรับปรุง 2558)  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที#เกี#ยวข้อง (ต่อ) 
 

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ" งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปนี$  (ต่อ) 

 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"มีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที"เกี"ยวขอ้งและส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปนี$  
(ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 16 (ปรับปรุง 2558) เรื"อง ที"ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนขึ$น
เกี"ยวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเสื"อมราคาสะสม และค่าเสื"อมราคาสะสม ในกรณีที"กิจการใชว้ิธีการ
ตีราคาใหม่ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 19 (ปรับปรุง 2558) เรื"อง ผลประโยชน์พนักงาน ไดมี้การอธิบายเกี"ยวกบัวิธีการ
ปฏิบติัทางบญัชีสําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที"สามแก่โครงการผลประโยชน์ที"กาํหนดไวใ้ห้
ชดัเจนขึ$น การปรับปรุงดงักล่าวใหค้วามแตกต่างระหวา่ง เงินสมทบที"เกี"ยวขอ้งกบัการบริการที"เกิดขึ$นในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที"เงินสมทบนั$นเกิดขึ$นเท่านั$น และเงินสมทบที"เกี"ยวขอ้งกับการบริการที"มากกว่าหนึ" งรอบ
ระยะเวลาบญัชี มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 24 (ปรับปรุง 2558) เรื"อง การเปิดเผยขอ้มลูเกี"ยวกบับุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 
ไดร้วมกิจการที"ให้บริการดา้นผูบ้ริหารสําคัญแก่กิจการที"รายงาน หรือแก่บริษัทใหญ่ของกิจการที"รายงาน  
ซึ" งกิจการตอ้งเปิดเผยจาํนวนเงินที"กิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการที"ใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญั มาตรฐานดงักล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเวน้เรื"องการเปิดเผยขอ้มลู 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 27 (ปรับปรุง 2558) ใหกิ้จการที"ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนที"ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้ง
รวมบริษทัย่อยเขา้มาในการจดัทาํงบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้และ 
ไดก้าํหนดให้วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี"ยนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมดงักล่าวไปยงักาํไรหรือขาดทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 36 (ปรับปรุง 2558) เรื"อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การกาํหนดเพิ"มเติมเกี"ยวกบั
การเปิดเผยขอ้มลูในกรณีที"มลูค่าที"คาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชว้ิธีมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุน
ในการจาํหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ลาํดบัชั$นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณีที"การวดัมูลค่ายุติธรรม
อยูใ่นลาํดบัชั$นที" 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย เทคนิคที"ใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานสําคญัที"ใช ้
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ ยกเวน้เรื"องการเปิดเผยขอ้มลู 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 38 (ปรับปรุง 2558) เรื"อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้าํหนดให้ชดัเจนขึ$น เกี"ยวกบัการ
ปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าตดัจาํหน่ายสะสมในกรณีที"กิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ 
มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที#เกี#ยวข้อง (ต่อ) 
 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ซึ" งมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปนี$  (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"มีการปรับปรุง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที"เกี"ยวขอ้งและส่งผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ มีดงัต่อไปนี$  
(ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 8 (ปรับปรุง 2558) เรื" อง ส่วนงานดาํเนินงาน ไดก้าํหนดให้มีการ
เปิดเผยขอ้มลูเกี"ยวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกนั และกาํหนดใหน้าํเสนอการกระทบ
ยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกับสินทรัพยข์องกิจการเมื"อกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กับ 
ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกิจการ มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของ
กลุ่มกิจการ ยกเวน้เรื"องการเปิดเผยขอ้มลู 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 10 (ปรับปรุง 2558) เรื"อง งบการเงินรวม การปรับปรุงนี$ ไดใ้ห้คาํ
นิยามของกิจการที"ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและไดก้าํหนดขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํงบการเงินรวม ซึ" งการ
ปรับปรุงดงักล่าวส่งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการที"มีธุรกิจที"คลา้ยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จากการ 
นาํบริษทัย่อยเกือบทั$งหมดมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยเหล่านั$น
ดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 13 (ปรับปรุง 2558) เรื" อง มูลค่ายุติธรรมไดก้าํหนดให้ชดัเจนขึ$น 
เกี"ยวกับขอ้ยกเวน้ในเรื"องของการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบัติใช้กับทุกสัญญาที"อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัที" 39 เรื"อง การรับรู้และการวดัมลูค่าเครื"องมือทางการเงิน (เมื"อมีการประกาศใช)้ หรือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที" 9 เรื"องเครื"องมือทางการเงิน (เมื"อมีการประกาศใช)้ ซึ" งรวมถึงสัญญาที"
ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มกิจการ 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที"เปลี"ยนแปลงอย่างไม่มี
สาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เปลี"ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ มีจาํนวนทั$งสิ$น 40 ฉบบั ผูบ้ริหาร
ประเมินวา่ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที#เกี#ยวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที"มีการปรับปรุงใหม่ซึ" งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที"เริ"มตน้

ในหรือหลังวันที"  1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานที"ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
ก่อนวนับงัคบัใช ้ 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"ปรับปรุงใหม่ที"มีการเปลี"ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญั และเกี"ยวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปนี$  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 1 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 16 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง ที"ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 19 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 27 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 28 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 38 (ปรับปรุง 2559) เรื"อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 10  เรื"อง งบการเงินรวม 
   (ปรับปรุง 2559)  
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 1 (ปรับปรุง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเดน็ ที�สาํคัญดังต่อไปนี+  
 
- ความมีสาระสําคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบที"ทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจ

รายการไดล้ดลง หากเป็นรายการที"มีสาระสําคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื"ออธิบายผลกระทบที"มี
ต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด -รายการบรรทดัที"ระบุใน TAS 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจากกนั
หากเกี"ยวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากนี$ ยงัมีแนวปฏิบติัใหม่
ของการใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบั
การแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"นที"เกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื"น
ที"เกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป็นรายการที"จะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงั
กาํไรหรือขาดทุนในภายหลังหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทัดแยกต่างหากใน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื"น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที#เกี#ยวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที"มีการปรับปรุงใหม่ซึ" งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที"เริ"มตน้

ในหรือหลังวันที"  1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานที"ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
ก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"ปรับปรุงใหม่ที"มีการเปลี"ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญั และเกี"ยวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปนี$  (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลี"ยนแปลงที"สําคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนขึ$นว่า
การคิดค่าเสื"อมราคาที"ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั$นไม่เหมาะสม และ แกไ้ขขอบเขตให้พืช 
ที"ใหผ้ลิตผลที"เกี"ยวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี$  
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี"ยนแปลงที"สําคญัคือ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนขึ$น
สาํหรับการเลือกใชอ้ตัราคิดลดสาํหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใชอ้ตัราผลตอบแทน
ของหนี$ สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี$ สินที"มีสกุลเงินที"สอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหนี$ สินผลประโยชน์
หลงัออกจากงานเป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที"หนี$ สินนั$นเกิดขึ$น 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพิ"มในการบนัทึกเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที" 28 (ปรับปรุง 2559)  เพิ"มเติมจากเดิมที"ให้ใชว้ิธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื"อมีการประกาศใช)้ 
ทั$ งนี$ การเลือกใช้นโยบายบัญชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม)  
เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกที"จะเปลี"ยนมาใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที" 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลี"ยนแปลงที"สําคญัคือ 1) ให้ทางเลือกเพิ"มสําหรับ
กิจการที"ไม่ใช่กิจการที"ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุนที"มีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ที"เป็น
กิจการที"ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมหรือการร่วมค้าที" เป็นกิจการที"ดาํเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนนั$ น จะมีทางเลือกในการที"จะยงัคง 
การวดัมลูค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นั$นๆดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมตามที"บริษทัร่วม
หรือการร่วมคา้นั$นๆใช้อยู่ หรือจะถอดการวดัมูลค่ายุติธรรมออกและแทนดว้ยการจดัทาํงบการเงินรวมของ
บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ที"เป็นกิจการที"ดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน และ 2) เพิ"มทางเลือกในการใชว้ิธี
ส่วนไดเ้สียสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที#มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน 
ที#เกี#ยวข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที"มีการปรับปรุงใหม่ซึ" งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที"เริ"มตน้

ในหรือหลังวันที"  1 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานที"ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
ก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที"ปรับปรุงใหม่ที"มีการเปลี"ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญั และเกี"ยวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปนี$  (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที"  38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี"ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่า 
การตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั$นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานนี$ อาจตกไป
หากเขา้ขอ้หนึ" งขอ้ใดต่อไปนี$  คือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นั"นคือรายได้
เป็นปัจจัยที"เป็นข้อจาํกัดของมูลค่าที"จะได้รับจากสินทรัพย์) หรือสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที"ไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที" 10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ$ นเกี"ยวกับ  
1) ขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํงบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการที"เป็นบริษทัใหญ่ขั$นกลางที"เป็นบริษทัย่อยของ
กิจการที"ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการที"ดาํเนินธุรกิจด้านการลงทุนจะต้อง 
นาํบริษัทย่อยที"ไม่ใช่กิจการที"ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและบริษัทย่อยดังกล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรม 
ที"เกี"ยวเนื"องกบัการลงทุน มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมดว้ย 
 
ผูบ้ริหารของกิจการอยูใ่นระหวา่งการประเมินและพิจารณาผลกระทบจากการปฎิบติัตามมาตรฐานกลุ่มนี$  
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน ที"เปลี"ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและ 
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงันี$  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที"เปลี"ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัมีจาํนวนทั$งสิ$น 47 ฉบบั ผูบ้ริหารอยู่ใน
ระหวา่งการประเมินผลกระทบจากการปฎิบติัตามมาตรฐานกลุ่มนี$  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในกจิการย่อยและกจิการร่วม และกิจการร่วมค้า 
 

1) กจิการย่อย 
 
กิจการยอ่ยหมายถึงกิจการ(ซึ"งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที"กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื"อกลุ่มกิจการ
มีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี"ยวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผล
กระทบต่อผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของกิจการย่อยไวใ้น 
งบการเงินรวมตั$งแต่วนัที"กลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมกิจการย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของกิจการย่อย
มารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัที"กลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนที"ยงัไม่ไดเ้กิดขึ$นจริงระหว่าง 
กลุ่มกิจการ ขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึ$นจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกัน เวน้แต่รายการนั$นมีหลกัฐานว่าสินทรัพย ์
ที"โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของกิจการย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื"อให้สอดคล้องกับนโยบาย 
การบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ เงินลงทุนในกิจการยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื"อการดอ้ยค่า ตน้ทุน
จะมีการปรับเพื"อสะทอ้นการเปลี"ยนแปลงสิ"งตอบแทนที"เกิดขึ$นจากการเปลี"ยนแปลงมูลค่าสิ"งตอบแทนที"คาดว่าจะตอ้งจ่าย 
ตน้ทุนนั$นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 
 

2) รายการและส่วนได้เสียที#ไม่มีอาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกับส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนเงินกองทุนของกลุ่มกิจการ 
สาํหรับการซื$อส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ"งตอบแทนที"จ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
สุทธิของหุ้นที"ซื$อมาในกิจการย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเงินกองทุน  และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วน 
ไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเงินกองทุน 
 

3) การจําหน่ายกจิการย่อย 
 
เมื"อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุมส่วนไดเ้สียในหุ้นที"เหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม การเปลี"ยนแปลง
ในมูลค่าจะรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย มูลค่ายุติธรรมนั$นจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเริ"มแรกของมูลค่าของเงินลงทุน 
เพื"อวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าในเวลาต่อมาของเงินลงทุนที" เหลืออยู่ในรูปของกิจการร่วม กิจการร่วมค้า  
หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวนที"เคยรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื"นในส่วนที"เกี"ยวข้องกับ 
กิจการนั$นจะถูกปฏิบติัเสมือนวา่กลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหนี$ สินที"เกี"ยวขอ้งนั$นออกไป 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในกจิการย่อยและกจิการร่วม และกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
4) กจิการร่วม 

 
กิจการร่วมเป็นกิจการที"กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุมซึ" งโดยทั"วไปก็คือการที" 
กลุ่มกิจการถือหุ้น ที"มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั$งหมด เงินลงทุนในกิจการร่วม
รับรู้โดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตว้ิธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื"อเริ"มแรก
ดว้ยราคาทุน มลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนนี$จะเพิ"มขึ$นหรือลดลงในภายหลงัวนัที"ไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน
ของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนที"ผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุนในกิจการร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยม 
ที"ระบุได ้ณ วนัที"ซื$อเงินลงทุน 
 
ถา้ส่วนของเงินกองทุนในกิจการร่วมนั$นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการที"เคย
รับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื"นเขา้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเฉพาะสัดส่วนในส่วนของเงินกองทุนที"ลดลง 
 
ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมที"เกิดขึ$นภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
และส่วนแบ่งในรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื"น ที"เกิดขึ$นภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื"น 
ผลสะสมของการเปลี"ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้น จะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน  
และเมื"อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ 
ในกิจการร่วมนั$น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในหนี$ ของกิจการร่วม
หรือรับวา่จะจ่ายหนี$แทนกิจการร่วม 
 
กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ$นรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งชี$ ที"แสดงว่าเงินลงทุนในกิจการร่วมเกิดการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี$ เกิดขึ$นกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า โดยเปรียบเทียบมูลค่าที"คาดว่าจะได ้
รับคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปที"ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในกิจการร่วมใน      
งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จ 
 
รายการกาํไรที"ยงัไม่ไดเ้กิดขึ$ นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกับกิจการร่วมจะตดับญัชีเท่าที"กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียใน 
กิจการร่วมนั$น รายการขาดทุนที"ยงัไม่ไดเ้กิดขึ$นจริงก็จะตดับญัชีในทาํนองเดียวกัน  เวน้แต่รายการนั$นมีหลกัฐานว่า
สินทรัพยที์"โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 
 
กิจการร่วมจะเปลี"ยนนโยบายการบญัชีเท่าที"จาํเป็นเพื"อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ กาํไรและ
ขาดทุนจากการลดสัดส่วนในกิจการร่วมจะรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
 
ในงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ เงินลงทุนในกิจการร่วม จะบันทึกบญัชีด้วยราคาทุนหักค่าเผื"อการด้อยค่า 
ตน้ทุนจะมีการปรับเพื"อสะทอ้นการเปลี"ยนแปลงสิ"งตอบแทนที"เกิดขึ$นจากการเปลี"ยนแปลงมูลค่าของสิ"งตอบแทน 
ที"คาดวา่ตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงที"เกี"ยวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนนี$  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในกจิการย่อยและกจิการร่วม และกิจการร่วมค้า (ต่อ) 

 
5) การร่วมการงาน 

 
กลุ่มกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที" 11 เรื" อง การร่วมการงานมาปฏิบัติเมื"อวนัที"  1 มกราคม  
พ.ศ. 2558 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที" 11 เรื" อง การร่วมการงาน เงินลงทุนในการร่วมการงานจะ 
ถูกจดัประเภทเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั หรือการร่วมคา้ โดยขึ$นอยู่กบัสิทธิและภาระผกูพนัตามสัญญาของผูล้งทุน 
แต่ละราย กลุ่มกิจการไดป้ระเมินลกัษณะของการร่วมการงานที"มีและพิจารณาว่าเป็นการร่วมคา้ ซึ" งการร่วมคา้รับรู้ 
เงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
ตามวธีิส่วนไดเ้สียเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้รับรู้เมื"อเริ"มแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
เพื"อรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการเปลี"ยนแปลงในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื"นของผูไ้ดรั้บการลงทุนตาม
สัดส่วนที"กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สีย หากส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมคา้มีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่า
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมคา้นั$น (ซึ" งรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆซึ"งโดยเนื$อหาแลว้ถือเป็นส่วนหนึ" ง
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั$น) กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที"เกินกว่าส่วนไดเ้สีย
ของตนในกิจการร่วมคา้นั$น นอกจากว่ากลุ่มกิจการมีภาระผูกพนั หรือไดจ่้ายเงินเพื"อชาํระภาระผูกพนัแทนกิจการ 
ร่วมคา้ไปแลว้ 
 
รายการกาํไรที"ยงัไม่ไดเ้กิดขึ$นจริงระหวา่งกลุ่มกิจการกบักิจการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าที"กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในการ
ร่วมค้านั$ น รายการขาดทุนที"ยงัไม่ได้เกิดขึ$ นจริงก็จะตัดบญัชีในทาํนองเดียวกัน  เวน้แต่รายการนั$ นมีหลักฐานว่า
สินทรัพยที์"โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า กิจการร่วมคา้จะเปลี"ยนนโยบายการบญัชีเท่าที"จาํเป็น เพื"อให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ  
 

2.4 เงินตราต่างประเทศ 
 
ก) สกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที"ใชน้าํเสนองบการเงิน 

 
รายการที"รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมลูค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลกัที"กิจการดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงิน (บาท) ซึ" งเป็นสกุลเงิน 
ที"ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที"ใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ 
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2.4 เงินตราต่างประเทศ (ต่อ) 
 
ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 
รายการที"เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที"ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัที"เกิด
รายการหรือวนัที"ตีราคา หากรายการนั$ นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที"เกิดจากการรับหรือ 
จ่ายชาํระที"เป็นเงินตราต่างประเทศ และที"เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี$ สินที"เป็นตัวเงินซึ" งเป็นเงินตรา
ต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลี"ยน ณ วนัสิ$นปี ไดบ้นัทึกไวใ้นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 
 
เมื"อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที"ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื"น องคป์ระกอบ
ของอตัราแลกเปลี"ยนทั$งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั$นจะรับรู้ไวใ้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื"นดว้ย ในทางตรงขา้ม
การรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการที"ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี"ยน
ทั$งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั$นจะรับรู้ไวใ้นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายดว้ย 

 
2.5 หลกัทรัพย์อ้างองิ 

 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงที"บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั (กิจการยอ่ย) ถือครองอยู่ ซึ" งถือเป็นสินทรัพยท์างการเงิน และตราสารประเภท
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที"เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงหรือตราสารประเภท Non-voting Depository Receipts (NVDRs) 
สําหรับหลกัทรัพยด์งักล่าว ซึ" งถือเป็นหนี$ สินทางการเงิน กิจการย่อยได้นาํสินทรัพยท์างการเงินและหนี$ สินทางการเงิน
ดงักล่าวมาหักกลบลบกันและแสดงจาํนวนสุทธิในงบการเงิน เนื"องจากตามข้อกาํหนดและเงื"อนไขในหนังสือชี$ ชวน
กาํหนดใหกิ้จการยอ่ยออก NVDRs และนาํเงินที"ไดจ้ากการขาย NVDRs ไปลงทุนในหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยที"เป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในจาํนวนและระยะเวลาเดียวกนั (Back to back) นอกจากนี$ ผลประโยชน์
ทางการเงินที"กิจการย่อยไดรั้บในฐานะเป็นผูถื้อหลกัทรัพย ์กิจการย่อยมีภาระที"จะตอ้งจ่ายคืนสิทธิประโยชน์ทางการเงิน
ดงักล่าวทั$งจาํนวนให้กบันักลงทุนใน NVDRs ตามเงื"อนไขที"กาํหนดในหนังสือชี$ชวน กิจการย่อยจึงมิไดบ้นัทึกผลประโยชน์ 
ที"ไดรั้บดงักล่าวเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการ 
 

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบนัการเงินทุกประเภท (แต่ไม่รวมเงินฝาก
สถาบนัการเงินประเภทที"ตอ้งจ่ายคืนเมื"อสิ$นระยะเวลาที"กาํหนด) เงินลงทุนชั"วคราวอื"นที"มีสภาพคล่องสูงและมีวตัถุประสงค์
ในการถือไวเ้พื"อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนและจ่ายชาํระภาระผกูพนัในระยะสั$น ซึ" งมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัที"ไดม้า  
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2.7 เงินลงทุน 
 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนที"นอกเหนือจากเงินลงทุนในกิจการยอ่ยและกิจการร่วม และกิจการร่วมคา้  เป็น 4 ประเภท 
คือ  1. เงินลงทุนเพื"อคา้  2. เงินลงทุนที"ถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผื"อขาย  และ  4. เงินลงทุนทั"วไป  การจดัประเภท
ขึ$นอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทที"เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ
ทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  
 
1) เงินลงทุนเพื"อคา้ คือ เงินลงทุนเพื"อจุดมุ่งหมายหลักในการหากาํไรจากการเปลี"ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั$ น และ 

แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน  
 
2) เงินลงทุนที"ถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนที"มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั$งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว ้

จนครบกาํหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนัสิ$นรอบ
ระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

 
3) เงินลงทุนเผื"อขาย คือ เงินลงทุนที"จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื"อเสริมสภาพคล่องหรือเมื"ออตัราดอกเบี$ย

เปลี"ยนแปลง  ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เวน้แต่กรณีที"ฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงที"จะถือไวใ้นช่วงเวลา
น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนัสิ$นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีที" 
ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นที"ตอ้งขายเพื"อเพิ"มเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน 

 
4) เงินลงทุนทั"วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที"ไม่มีตลาดซื$อขายคล่องรองรับ  
 
เงินลงทุนทั$ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ"มแรกดว้ยราคาทุน ซึ" งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ"งตอบแทนที"ให้ไปเพื"อให้ไดม้า 
ซึ" งเงินลงทุนนั$นรวมทั$งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 
 
เงินลงทุนเพื"อคา้และเงินลงทุนเผื"อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคา
เสนอซื$อที"อา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ$นรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิง
ราคาเสนอซื$อล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และศูนยซื์$อขายตราสารหนี$ ไทย รายการกาํไรและขาดทุนที"ยงั 
ไม่เกิดขึ$นจริงของเงินลงทุนเพื"อคา้รับรู้ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ รายการกาํไรและขาดทุนที"ยงัไม่เกิดขึ$นจริงของ 
เงินลงทุนเผื"อขายรับรู้ในส่วนของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื"น 
 
เงินลงทุนที"จะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลังการไดม้าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามอัตราดอกเบี$ ยที"แท้จริง  
หกัดว้ยค่าเผื"อการดอ้ยค่า 
 
เงินลงทุนทั"วไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื"อการดอ้ยค่า 
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2.7 เงินลงทุน (ต่อ) 
 
บริษทัจะทดสอบค่าเผื"อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื"อมีขอ้บ่งชี$ ว่าเงินลงทุนนั$นอาจมีค่าเผื"อการดอ้ยค่าเกิดขึ$น หากราคาตาม
บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที"คาดว่าจะได้รับคืน กิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื"อการด้อยค่ารวมไวใ้น 
งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จ 
 
ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที"ไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื"อเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั$นจะบนัทึกรวมอยู่ในรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย กรณีที"จาํหน่ายเงินลงทุนที"ถือไวใ้นตราสารหนี$
หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที"จาํหน่ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถัวเฉลี"ย 
ถ่วงนํ$าหนกัดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั$งหมดที"ถือไว ้
 

2.8 ลูกหนี"และรายได้ค้างรับ 
 
ลูกหนี$และรายไดค้า้งรับแสดงในราคาตามใบแจง้หนี$หกัดว้ยค่าเผื"อหนี$สงสัยจะสูญ 
 
ค่าเผื"อหนี$ สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี$  และการคาดการณ์เกี"ยวกบัการชาํระหนี$ ในอนาคต 
ของลูกคา้ ประเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต สถานการณ์ที"อาจทาํให้ทราบและระบุไดถึ้งการผิดนัดชาํระหนี$  และ
การพิจารณาแนวโนม้ของตลาด ลูกหนี$และรายไดค้า้งรับจะถูกจาํหน่ายออกจากบญัชีเมื"อทราบวา่เป็นหนี$ สูญ และจะบนัทึกไว้
เป็นส่วนหนึ"งของค่าใชจ่้ายอื"นในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จ  
 

2.9 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์  
 
ที"ดินแสดงดว้ยราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื"อมราคาสะสมและขาดทุน
จากการดอ้ยค่า  
 
ค่าเสื"อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ 
ที"ประมาณการไวข้องสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ยกเวน้ที"ดินซึ"งถือวา่ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์มีไม่จาํกดั ดงัต่อไปนี$  
 
ส่วนปรับปรุงที"ดิน 5  ปี 
อาคาร 10 - 50  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 3 - 30  ปี 
เครื"องตกแต่งและติดตั$ง 5 - 20  ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5 - 15  ปี 
ยานพาหนะ 5 - 7  ปี 
 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

29 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.9 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการ โดยผูบ้ริหารจะมี
การทบทวนมลูค่าซากและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และแกไ้ขตามความเหมาะสม ณ วนัสิ$นงวด หากมูลค่าซาก
และอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยมี์ความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์
ที"เสื"อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 
ในกรณีที"ราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที"คาดว่าจะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าที"คาดว่าจะไดรั้บคืน
ทนัที 
 
การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบญัชีที"เกิดรายการนั$น ตน้ทุนของการ
ปรับปรุงใหดี้ขึ$นที"สาํคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า การปรับปรุงนั$น
จะทาํใหก้ลุ่มกิจการไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกว่าการใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยที์"ไดม้า การปรับปรุง
หลกัจะตดัค่าเสื"อมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที"เหลืออยูข่องสินทรัพยที์"เกี"ยวขอ้ง  
 
รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายคาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ"งตอบแทนที"ไดรั้บกบัราคาตามบญัชีและจะรวมไว้
อยูใ่นงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จ 
 

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที"กลุ่มกิจการซื$อมาและมีอายุการใช้งานจาํกัด ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบตัร และสิทธิใน 
การดาํเนินงาน แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและ
บนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที"คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
นบัจากวนัที"อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน ระยะเวลาที"คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายใน 5 - 10 ปี 
 
ตน้ทุนที"ใชใ้นการพฒันาและบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ 
เมื"อเกิดขึ$น ตน้ทุนโดยตรงในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ" งสามารถระบุไดแ้ละเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที"อยู่
ภายใตก้ารควบคุมของกิจการ และคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า 1 ปี จะบนัทึกเป็นสินทรัพย ์
ไม่มีตวัตน ตน้ทุนโดยตรงรวมถึงราคาซื$อ และรายจ่ายอื"นที"เกี"ยวขอ้งโดยตรงกับการจดัเตรียมสินทรัพยใ์ห้พร้อมที"จะใช้
ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายซึ" งทําให้เพิ"มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกินกว่า 
ขีดความสามารถเดิมจะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ โดยผูบ้ริหารจะมีการทบทวน 
ค่าตดัจาํหน่ายเมื"ออายกุารใชป้ระโยชน์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์
ที"เสื"อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้ 
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2.11 การด้อยค่า  
 
สินทรัพย์ที"มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด ซึ" งไม่มีการตัดจาํหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจาํทุกปี 
สินทรัพยอื์"นที"มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมื"อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี$ ว่าราคาตามบญัชีอาจ 
สูงกว่ามูลค่าที"คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื"อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิ 
ที"คาดว่าจะได้รับคืน ซึ" งหมายถึงจาํนวนที"สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช ้ 
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที"เล็กที"สุดที"สามารถแยกออกมาได ้เพื"อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพย ์
ที"ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินซึ" งรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้"จะกลบัรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ$นรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.12 หนี"สินที#มีภาระดอกเบี"ย 
 
หนี$ สินที"มีภาระดอกเบี$ยบนัทึกเริ"มแรกในมลูค่ายติุธรรมหกัค่าใชจ่้ายที"เกี"ยวกบัการเกิดหนี$ สิน ภายหลงัจากการบนัทึกหนี$ สิน
ที"มีภาระดอกเบี$ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี$ เริ"มแรกและยอดหนี$ เมื"อครบกาํหนด 
ไถ่ถอนจะบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ธีิอตัราดอกเบี$ยที"แทจ้ริง 
 

2.13 เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี"อื#น 
 
เจา้หนี$การคา้และเจา้หนี$ อื"นแสดงในราคาทุน 
 

2.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 

2.14.1 ผลประโยชน์เมื#อเกษียณอายุ 
 
กลุ่มกิจการไดก้าํหนดโครงการผลประโยชน์เมื"อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กิจการมีทั$งโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน์ 
 
สําหรับโครงการสมทบเงิน กิจการจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินที"คงที"  กิจการไม่มีภาระผูกพัน 
ทางกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานที"จะตอ้งจ่ายเงินเพิ"ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอที"จะจ่ายให้
พนักงานทั$ งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทั$งในอดีตและปัจจุบนั กิจการจะจ่ายสมทบให้กับกองทุน
สาํรองเลี$ยงชีพ ซึ"งบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติักองทุนสํารอง 
เลี$ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผกูพนัที"จะจ่ายเงินเพิ"มอีกเมื"อไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงานเมื"อถึงกาํหนดชาํระ สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกว่า
จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเมื"อครบกาํหนดจ่าย 
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2.14 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

2.14.1 ผลประโยชน์เมื#อเกษียณอายุ (ต่อ) 
 
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบาํเหน็จบาํนาญที"ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ" งจะกาํหนดจาํนวนเงิน
ผลประโยชน์ที"พนักงานจะได้รับเมื"อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ$ นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จ ํานวนปี 
ที"ใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 
 
หนี$ สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัที" 
สิ$นรอบระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผกูพนันี$ คาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัอิสระดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยที"ประมาณการไว ้ซึ" งมลูค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณ
โดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ" งเป็นสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินที"จะจ่ายภาระผูกพัน และวนัครบกําหนดของพันธบัตรใกล้เคียงกับระยะเวลาที"ต้องชําระ 
ภาระผกูพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ โดยกลุ่มกิจการจะมีการทบทวนขอ้สมมติฐานที"ใชเ้ป็นประจาํทุกปี 
 
กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที"เกิดขึ$นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
หรือการเปลี"ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในเงินกองทุนผ่านรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื"นในงวด 
ที"เกิดขึ$น 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
 

2.14.2 ผลประโยชน์เมื#อเลกิจ้าง 
 
ผลประโยชน์เมื"อเลิกจา้งจะจ่ายเมื"อบริษทัยกเลิกการจา้งงานก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเสนอที"จะให้ผลประโยชน์
เมื"อเลิกจ้าง เพื"อสนับสนุนการออกจากงานด้วยความสมคัรใจของพนักงาน กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์ 
เมื"อเลิกจา้งเฉพาะเมื"อกลุ่มกิจการมีโครงการที"เป็นทางการอย่างละเอียดสําหรับการเลิกจา้งและไม่สามารถยกเลิก
โครงการนั$นได ้ในส่วนของการเสนอที"จะให้ผลประโยชน์เมื"อเลิกจา้งดว้ยความสมคัรใจนั$นจะคาํนวณจากจาํนวน
พนกังานที"คาดวา่จะยอมรับขอ้เสนอ ผลประโยชน์ที"มีกาํหนดชาํระเกินกวา่ 12 เดือนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
ตอ้งคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 
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2.15 ประมาณการหนี"สิน 
 
ประมาณการสําหรับการฟื$ นฟูสภาพแวดลอ้ม ตน้ทุนการปรับโครงสร้างกิจการ และการฟ้องร้องตามกฎหมายจะถูกรับรู้
ต่อเมื"อ กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที"จดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนื"องมาจากเหตุการณ์ 
ในอดีตซึ"งการชาํระภาระผกูพนันั$นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะส่งผลใหกิ้จการตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตาม
ประมาณการจาํนวนที"ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื"อถือ ประมาณการหนี$ สินเพื"อการปรับโครงสร้างองคก์ร ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 
ค่าเบี$ ยปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน ประมาณการหนี$ สินจะไม่รับรู้สําหรับ
ขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 
 
ในกรณีที"มีภาระผกูพนัที"คลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที"กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื"อจ่าย
ชาํระภาระผูกพนัเหล่านั$น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั$ งประเภท แมว้่าความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ที"กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื"อชาํระภาระผกูพนับางรายการที"จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ"า  
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี$ สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที"คาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระ 
ภาระผกูพนั โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึ" งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเสี"ยงเฉพาะของหนี$ สินที"กาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิ"มขึ$นของประมาณการหนี$ สินเนื"องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้
เป็นดอกเบี$ยจ่าย 
 

2.16 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที#กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยที"ความเสี"ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผูใ้ห้เช่าจะจดัเป็นสัญญาเช่า
ดาํเนินงาน  
 
รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์
ที"ไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ" งของค่าเช่าทั$งสิ$นตามสัญญา ค่าเช่าที"อาจเกิดขึ$น 
จะบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จในรอบบญัชีที"มีรายการดงักล่าว 
 
ค่าใชจ่้ายที"เกิดขึ$นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี$ยปรับที"ตอ้งจ่ายให้แก่ผูใ้ห้เช่าจะบนัทึก
เป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที"การยกเลิกนั$นเกิดขึ$น 
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2.17 รายได้ 
 
รายไดที้"รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ"ม 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื"อไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  
 
ในกรณีที"มีลูกหนี$บริษทัจดทะเบียนคา้งชาํระค่าธรรมเนียมหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลกัทรัพย์
เป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน กลุ่มกิจการจะถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงิน และจะหยุดรับรู้รายไดค่้าธรรมเนียม
จากบริษทัจดทะเบียนที"เกี"ยวขอ้งนั$นทนัที 
 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก ประกอบดว้ย ค่าเขา้เป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าเขา้เป็นสมาชิกจะทยอยรับรู้รายได ้
โดยวธีิเส้นตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัที"เริ"มให้บริการ สําหรับบริษทัหลกัทรัพยที์"ให้การสนับสนุนในช่วงแรก และ
รับรู้รายไดท้นัทีสําหรับบริษทัหลกัทรัพยที์"เขา้เป็นสมาชิกตั$งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีรับรู้รายได้
เมื"อไดใ้หบ้ริการแลว้ 
 
รายไดด้อกเบี$ ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบี$ ยที"แทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุและ
คาํนึงถึงจาํนวนเงินตน้ที"เป็นยอดคงเหลือในบญัชีสาํหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มกิจการ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จในวนัที"กลุ่มกิจการมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 
รายไดอื้"นรับรู้เมื"อมีสิทธิในการรับเงิน 
 

2.18 ค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ผลประโยชน์ที"จ่ายให้แก่คณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และของกิจการย่อย 
รวมทั$งที"ไดรั้บในฐานะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอื"น ๆ (โดยไม่รวมเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์เกี"ยวขอ้ง 
ที"จ่ายใหก้บัผูบ้ริหาร) 
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2.19 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้"เกี"ยวขอ้งกบัรายการที"รับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื"น หรือรายการ
รับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเงินกองทุน ในกรณีนี$  ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื"น หรือโดยตรงไปยงั
ส่วนของเงินกองทุน ตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที"มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือที"คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่า 
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ$นรอบระยะเวลา ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื"นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ  
โดยในกรณีที"มีสถานการณ์ที"การนาํกฎหมายภาษีไปปฏิบติัซึ" งขึ$นอยู่กบัการตีความ และจะตั$งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีที"
เหมาะสมจากจาํนวนที"คาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั$งเต็มจาํนวนตามวิธีหนี$ สิน เมื"อเกิดผลต่างชั"วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี$ สิน 
และราคาตามบญัชีที"แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที"มี 
ผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที"คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบงัคับใช้ภายในสิ$นรอบระยะเวลาที"รายงาน และคาดว่าอัตราภาษี
ดงักล่าวจะนาํไปใช้เมื"อสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตัดบญัชีที"เกี"ยวข้องไดรั้บประโยชน์ หรือหนี$ สินภาษีเงินได้รอตดับัญชีได้มี 
การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที"จะนาํจาํนวน
ผลต่างชั"วคราวนั$นมาใชป้ระโยชน์  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี$ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื"อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที"จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับหนี$ สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั$งสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี$ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี"ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้"ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ" งตั$งใจจะจ่ายหนี$ สินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.20 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที"นาํเสนอใหผู้บ้ริหารระดบัสูง 
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3 การจัดการความเสี#ยงทางการเงิน 
 
ปัจจัยความเสี#ยงทางการเงิน 
 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี" ยงทางการเงินที"หลากหลายซึ" งไดแ้ก่ ความเสี" ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี" ยงจากอตัรา
แลกเปลี"ยน ความเสี" ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี"ยนแปลงในอัตราดอกเบี$ ย และด้านกระแสเงินสดอันเกิดจาก 
การเปลี"ยนแปลงในอตัราดอกเบี$ ย) ความเสี"ยงดา้นการให้สินเชื"อ ความเสี"ยงดา้นสภาพคล่อง และความเสี"ยงจากการลงทุนและ 
การฝากเงิน แผนการจดัการความเสี"ยงของกลุ่มกิจการ เนน้การลงทุนตามนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุน ซึ" งไดรั้บอนุมติั
จากคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพยฯ์และกิจการยอ่ย โดยมีคณะทาํงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายและสัดส่วนที"กาํหนดอยา่งเคร่งครัด ทั$งนี$  นโยบายการลงทุนคาํนึงถึงความมั"นคงในการดาํรงเงินตน้ โดยไดรั้บผลตอบแทน
ที"เหมาะสม  
 
3.1 ความเสี#ยงจากอตัราแลกเปลี#ยน 

 
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี"ยงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากอตัราแลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ เนื"องจากกลุ่มกิจการมีลูกหนี$ และ
เจา้หนี$ ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ช้สัญญาอตัราแลกเปลี"ยนล่วงหน้าเพื"อป้องกันความเสี"ยงจากอตัรา
แลกเปลี"ยนเงินตราต่างประเทศ 
 

3.2 ความเสี#ยงจากอตัราดอกเบี"ย 
 
ความเสี"ยงจากอตัราดอกเบี$ยเกิดขึ$นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี$ยในตลาด ซึ" งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน
และกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี$ย เพื"อบริหารความเสี"ยงที"เกิดจากความผนัผวน
ของอตัราดอกเบี$ยดงักล่าว 
 

3.3 ความเสี#ยงด้านการให้สินเชื#อ 
 
ความเสี"ยงดา้นการใหสิ้นเชื"อของกลุ่มกิจการมีการกระจุกตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง กลุ่มกิจการมีนโยบายที"เหมาะสมเพื"อทาํให้
เชื"อมั"นไดว้า่ไดข้ายสินเชื"อและใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที"มีประวติัสินเชื"ออยูใ่นระดบัที"เหมาะสม  
 

3.4 ความเสี#ยงด้านสภาพคล่อง 
 
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี"ยงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากสภาพคล่อง เนื"องจากกลุ่มกิจการมีการดาํรงเงินสดอย่างเพียงพอต่อการ
ดาํเนินงาน กลุ่มกิจการมีวตัถุประสงคใ์นการดาํรงความยดืหยุน่ดา้นสภาพคล่องจากการใชแ้หล่งเงินทุนภายในกลุ่มกิจการ 
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3 การจัดการความเสี#ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 

ปัจจัยความเสี#ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.5 ความเสี#ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน 
 
กลุ่มกิจการมีความเสี"ยงต่อราคาตลาด (Market risks) ในฐานะที"เป็นผูล้งทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี"ยงจาก 
ฐานะการเงินของผูที้"ออกตราสารที"ลงทุน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการได้มีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวใ้น 
สถาบนัการเงินที"น่าเชื"อถือตามนโยบายการลงทุนตามมติของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 
นโยบายและกรอบการลงทุนเกี"ยวกบัประเภทและสัดส่วนการลงทุน มีดงันี$  
 
1) การลงทุนในตราสารหนี" 

 
ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 

  

หลกัทรัพยรั์ฐบาล หุน้กู ้หรือพนัธบตัรของรัฐวสิาหกิจ ไม่จาํกดัจาํนวน (พ.ศ. 2558 : ไม่จาํกดัจาํนวน) 
   หรือนิติบุคคลที"มีกฎหมายเฉพาะจดัตั$งขึ$น  
   ที"กระทรวงการคลงัคํ$าประกนั  
เงินฝากประจาํ บตัรเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ แต่ละสถาบนัการเงิน ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน 
   ตัjวสัญญาใชเ้งินของบริษทัเงินทุน     ในตราสารแห่งหนี$  (พ.ศ. 2558 : ไม่เกินร้อยละ 15  
   หรือสถาบนัการเงินที"มีกฎหมายเฉพาะจดัตั$งขึ$น    ต่อสถาบนัการเงิน) 
หุน้กู ้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที"จะซื$อหุน้กูแ้ละตัjวแลกเงิน แต่ละผูอ้อกหลกัทรัพย ์ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินลงทุนใน 

ตราสารแห่งหนี$  (พ.ศ. 2558 : ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อผูอ้อก
หลกัทรัพย)์ 

หน่วยลงทุน หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที"จะซื$อ 
   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี$  

แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนในตราสาร   
แห่งหนี$  (พ.ศ. 2558 : ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อกองทุนรวม) 

 
2) การลงทุนในตราสารทุน 
 

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 
  

หน่วยลงทุน หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที"จะซื$อ 
   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน 
 

แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนในตราสาร 
   แห่งทุน และแต่ละกองทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาด   
   กองทุน (พ.ศ. 2558 : ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อกองทุนรวม) 
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3 การจัดการความเสี#ยงทางการเงิน (ต่อ) 
 
ปัจจัยความเสี#ยงทางการเงิน (ต่อ) 

 
3.5 ความเสี#ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน (ต่อ) 

 
นโยบายและกรอบการลงทุนเกี"ยวกบัประเภทและสัดส่วนการลงทุน มีดงันี$  (ต่อ) 
 
3) การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
 

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 
  

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
 
 
 

แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดกองทุน ยกเวน้ 
   กองทุนรวมที"ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพยล์งทุน 
   ไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของขนาดกองทุน (พ.ศ. 2558 : 
   ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนรวม) 

 
4) การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 
 

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 
  

กองทุนต่างประเทศ 
 

แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 20-30 ของขนาดกองทุน 
   (พ.ศ. 2558 : ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนรวม) 

 
5) การลงทุนในกองทุนรวมทองคํา 
 

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 
  

กองทุนรวมทองคาํ 
 

แต่ละกองทุนรวมไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดกองทุน 
   (พ.ศ. 2558 : ไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินลงทุนรวม) 

 
ทั$งนี$  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สามารถลงทุนผ่านบริษทัจดัการหนึ" งๆ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของจาํนวนเงินลงทุนรวมทั$งหมด  
(พ.ศ. 2558 : ไม่เกินร้อยละ 40 ของจาํนวนเงินลงทุนรวมทั$งหมด) 
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4 ประมาณการทางบัญชีที#สําคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเนื"อง และอยู่บนพื$นฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอื"นๆ ซึ"งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที"เชื"อวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั$น 
 

5 การจัดการความเสี#ยงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนนั$น เพื"อดาํรงไวซึ้" งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื"องของกิจการย่อย 
ในกลุ่มกิจการ เพื"อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้"มีส่วนไดเ้สียอื"น และเพื"อดาํรงไวซึ้" งโครงสร้างของทุน 
ที"เหมาะสม เพื"อสร้างความเชื"อมั"นใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัในกลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้นตามผลการดาํเนินงาน
ของกิจการยอ่ยในกลุ่มกิจการ 
 

6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มกิจการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณา
จากระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 
 
กลุ่มกิจการดาํเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลกั ดงันี$  
 
1) ธุรกิจตราสารทุน (ซึ" งประกอบดว้ยงานซื$อขายหลกัทรัพย ์งานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์งานหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

งานรับฝากหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมสมาชิก) 
 
2)  ธุรกิจตราสารอนุพนัธ์ (ซึ" งประกอบดว้ยงานซื$อขายและงานชาํระราคาสัญญาซื$อขายล่วงหนา้ และค่าธรรมเนียมสมาชิก) 
 
3) ธุรกิจบริการเทคโนโลย ี(ซึ" งประกอบดว้ยงานบริการบริษทัหลกัทรัพย ์งานบริการขอ้มลู และงานสนบัสนุนงานเทคโนโลย)ี 

 

4) ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน (ซึ" งประกอบดว้ยงานนายทะเบียนบริษทัหลกัทรัพย)์ 
 
5) งานพฒันาตลาดทุน และอื"นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเพื"อกองทุนพฒันาตลาดทุน รายได้ค่าเช่าพื$นที" และรายได้เบ็ดเตล็ดอื"นๆ โดยงาน

พฒันาตลาดทุน เป็นการมุ่งยกระดบัคุณภาพตลาดทุนระยะยาว ประกอบดว้ย การส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน การ
พฒันาธุรกิจเพื"อความยั"งยนื งานวจิยัเพื"อตลาดทุน และส่งเสริมพฒันาผูน้าํองคก์ร 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 และ 
สาํหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปนี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ธุรกิจ ธุรกิจตราสาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการ 
งานพฒันา

ตลาดทุน 
รายการ 

ตัดบัญชี  

 ตราสารทุน อนุพนัธ์ เทคโนโลยี งานนายทะเบียน และอื#นๆ ระหว่างกัน รวม 

สําหรับปีสิ"นสุด        
   วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 2,816,856 792,389 511,357 1,018,481 141,069 - 5,280,152 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ 741,936 586,368 108,248 523,853 16,099 (1,976,504) - 

รวมรายได ้ 3,558,792 1,378,757 619,605 1,542,334 157,168 (1,976,504) 5,280,152 
        

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน 1,188,012 434,024 188,812 339,946 (564,300) - 1,586,494 
        
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ       766,861 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
    กิจการร่วมคา้        
   (สุทธิจากภาษีเงินได)้       5,007 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน        

   กิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได)้       20,824 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการ 
   ดําเนินงาน       2,379,186 
รายการที#ไม่เกี#ยวข้องกับการ 
   ดําเนินงาน        
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครอง  
   ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ       11,124 
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน        
   ในสัญญาซื$อขายล่วงหน้า - สุทธิ       764 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์        

   แห่งประเทศไทย       (401,190) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้       1,989,884 

ภาษีเงินได ้       (327,996) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย       1,661,888 
        

ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        
สินทรัพยข์องส่วนงาน 4,713,233 12,796,467 1,214,340 643,562 147,615 (347,599) 19,167,618 

สินทรัพยอื์"น - - - - 24,290,138 (3,918,899) 20,371,239 

สินทรัพยร์วม 4,713,233 12,796,467 1,214,340 643,562 24,437,753 (4,266,498) 39,538,857 
        

หนี$ สินของส่วนงาน 1,234,010 12,092,857 161,458 313,941 686,527 (347,599) 14,141,194 

หนี$ สินอื"น - - - - 2,574,500 (2,574,500) - 

หนี$ สินรวม 1,234,010 12,092,857 161,458 313,941 3,261,027 (2,922,099) 14,141,194 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
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6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 และ 
สาํหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัต่อไปนี$  (ต่อ) 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ธุรกิจ ธุรกิจตราสาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการ 
งานพฒันา

ตลาดทุน 
รายการ 

ตัดบัญชี  

 ตราสารทุน อนุพนัธ์ เทคโนโลยี งานนายทะเบียน และอื#นๆ ระหว่างกัน รวม 

สําหรับปีสิ"นสุด        
   วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 2,440,632 661,735 461,242 983,509 175,955 - 4,723,073 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ 678,917 484,329 97,512 471,967 6,124 (1,738,849) - 

รวมรายได ้ 3,119,549 1,146,064 558,754 1,455,476 182,079 (1,738,849) 4,723,073 
        

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน 1,023,937 245,822 121,038 354,485 (357,099) - 1,388,183 
        
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ       492,014 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 
    กิจการร่วมคา้        
   (สุทธิจากภาษีเงินได)้       3,249 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน        

   กิจการร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได)้       28,865 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการ 
   ดําเนินงาน       

 
1,912,311 

รายการที#ไม่เกี#ยวข้องกับการ 
   ดําเนินงาน        
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครอง  
   ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ       10,304 
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน        
   ในสัญญาซื$อขายล่วงหน้า - สุทธิ       1,086 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์        

   แห่งประเทศไทย       (401,379) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้       1,522,322 

ภาษีเงินได ้       (139,966) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย       1,382,356 
        

ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558        
สินทรัพยข์องส่วนงาน 3,986,745 11,732,069 961,260 911,389 188,248 (296,958) 17,482,753 

สินทรัพยอื์"น - - - - 21,480,043 (2,826,677) 18,653,366 

สินทรัพยร์วม 3,986,745 11,732,069 961,260 911,389 21,668,291 (3,123,635) 36,136,119 
        

หนี$ สินของส่วนงาน 1,142,747 10,665,609 148,728 315,241 771,196 (296,958) 12,746,563 

หนี$ สินอื"น - - - - 1,896,500 (1,896,500) - 

หนี$ สินรวม 1,142,747 10,665,609 148,728 315,241 2,667,696 (2,193,458) 12,746,563 
 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
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สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

41 

6 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
การกระทบยอดสินทรัพย์/หนี"สินตามส่วนงานที#รายงานมีดงันี" 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

สินทรัพย์   
สินทรัพย์ของส่วนงานที#รายงาน 19,167,618 17,482,753 
จาํนวนที"ไม่ไดปั้นส่วน   
   - เงินสดและเงินลงทุน 18,352,073 16,555,357 
   - เงินลงทุนในกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 37,687 87,600 
   - ดอกเบี$ยคา้งรับ 953,512 967,734 

   - ที"ดินและอาคารระหวา่งก่อสร้าง 1,027,967 1,042,675 

สินทรัพย์รวม 39,538,857 36,136,119 

   
หนี"สิน   

หนี"สินของส่วนงานที#รายงาน 14,141,194 12,746,563 

หนี"สินรวม 14,141,194 12,746,563 

 
7 รายการกบับุคคลหรือกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั  

 
กิจการและบุคคลที"มีความสัมพนัธ์กบักิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอื"นแห่งหนึ" งหรือมากกว่าหนึ" งแห่ง โดยที"
บุคคลหรือกิจการนั$นมีอาํนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักิจการ รวมถึงกิจการ
ที"ดาํเนินธุรกิจการลงทุน กิจการย่อย และกิจการย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการที"เกี"ยวขอ้งกับกิจการ  กิจการร่วมและบุคคล 
ที"เป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของกิจการซึ"งมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั$งกรรมการ
และพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที"ใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่านั$น กิจการและบุคคลทั$งหมดถือเป็นบุคคลหรือ
กิจการที"เกี"ยวขอ้งกบักิจการ 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกันซึ" งอาจมีขึ$นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 
 
รายการที"มีขึ$นกบับุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึ$นโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาที"ตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคา
ตลาดรองรับ 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
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7 รายการกบับุคคลหรือกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี$  
 

รายการ นโยบายการกาํหนดราคา 
  

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ราคาตามที"ตกลงกนั 
การซื$อบริการ ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ"ม 
รายไดด้อกเบี$ยรับ อา้งอิงอตัราผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและตราสารหนี$  
ดอกเบี$ยจ่าย อตัราดอกเบี$ยที"สูงกวา่ระหวา่งอตัราดอกเบี$ยพนัธบตัรรัฐบาลที"มี 
    ระยะเวลา 1 ปี หรืออตัราดอกเบี$ยเงินฝากประจาํ 1 ปีสาํหรับ 
    นิติบุคคลวงเงิน 10 ลา้นบาทโดยเฉลี"ย 4 ธนาคาร 
 
รายการกบับุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งันี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

รายได้ค่าบริการ     
กิจการยอ่ย - - 1,826,333 1,631,723 
กิจการร่วมคา้ 19,534 11,728 13,907 11,698 

กิจการร่วม 1,710 1,838 - - 

 21,244 13,566 1,840,240 1,643,421 

     
การซื"อบริการ     
กิจการยอ่ย - - 15,120 3,058 

กิจการร่วมคา้ 92,629 93,043 92,029 93,043 

 92,629 93,043 107,149 96,101 

     
รายได้ดอกเบี"ยรับ     

กิจการยอ่ย - - 2,160 3,750 

     
ดอกเบี"ยจ่าย     

กิจการยอ่ย - - 32,010 26,546 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
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7 รายการกบับุคคลหรือกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั (ต่อ) 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงันี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ลูกหนี"     

กิจการร่วมคา้ 137 191 137 137 

 137 191 137 137 
     

รายได้ค้างรับ     
กิจการยอ่ย - - 187,929 144,837 
กิจการร่วมคา้ 2,236 401 1,636 401 

กิจการร่วม 140 170 - - 

 2,376 571 189,565 145,238 
     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื#น     
กิจการยอ่ย - - 84 39 

กิจการร่วมคา้ 5 85 5 85 

 5 85 89 124 
     

เจ้าหนี"     
กิจการยอ่ย - - 139 - 

กิจการร่วมคา้ 81 1,300 81 1,300 

 81 1,300 220 1,300 
     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
กิจการยอ่ย - - 5,914 1,331 

กิจการร่วมคา้ 9,340 45,285 8,740 45,285 

 9,340 45,285 14,654 46,616 
 

รายได้รับล่วงหน้า     
กิจการร่วมคา้ 1,759 - 1,759 - 

 1,759 - 1,759 - 
     

หนี"สินหมุนเวียนอื#น     

กิจการร่วมคา้ 139 14 139 10 

 139 14 139 10 
     



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
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7 รายการกบับุคคลหรือกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงันี$  (ต่อ) 
 
เงินกู้ยืมระยะสั"นจากกจิการย่อย  

   (หน่วย : พนับาท) 

 อตัราดอกเบี"ย (ร้อยละต่อปี)  เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เงินกูย้มืระยะสั$นจากกิจการยอ่ย 1.36 - 2.00 0.90 - 2.26 2,574,500 1,896,500 

 
กลุ่มกิจการใช้นโยบายรวมศูนยก์ารลงทุน โดยให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นศูนยก์ลางการบริหารเงินลงทุนเพื"อเพิ"มประสิทธิภาพและ 
ผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทั$ งนี$ เงินลงทุนที"รับโอนมาจากกิจการย่อยจะเป็นการกู้ยืมระหว่างกันในรูปของตัjวสัญญาใช้เงิน 
ซึ" งมีกาํหนดระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี ทั$ งนี$  อัตราดอกเบี$ ยกู้ยืมที"กาํหนดจะเป็นอัตราดอกเบี$ ยแปรผนัตามอตัราดอกเบี$ ยของตลาด  
โดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี$ยที"สูงกวา่ระหวา่งอตัราดอกเบี$ยพนัธบตัรรัฐบาลที"มีระยะเวลา 1 ปี หรืออตัราดอกเบี$ยเงินฝากประจาํ 1 ปี 
สาํหรับนิติบุคคลวงเงิน 10 ลา้นบาท โดยเฉลี"ย 4 ธนาคาร (โดยอตัราดอกเบี$ยดงักล่าวอาจมีการทบทวนใหม่ตามความเหมาะสม) 
 
รายการเคลื"อนไหวของเงินกูย้มืระยะสั$นจากกิจการยอ่ย สาํหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงันี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

กจิการย่อย   
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,896,500 1,271,314 
เงินกูย้มืระยะสั$นเพิ"มขึ$น 895,000 875,000 

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั$น (217,000) (249,814) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,574,500 1,896,500 

 
เงินสนับสนุนให้แก่กจิการร่วมค้า 
 
ภายใตสั้ญญาผูถื้อหุ้นระหว่างตลาดหลกัทรัพยฯ์ กับบริษทัแห่งหนึ" ง ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะเป็นผูส้นับสนุนหลกัรายการทางธุรกิจ
ใหก้บักิจการร่วมคา้แห่งหนึ"ง โดยเงินสนบัสนุนในปี พ.ศ. 2559 จาํนวน 90 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 90 ลา้นบาท) 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
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7 รายการกบับุคคลหรือกบักจิการที#เกี#ยวข้องกนั (ต่อ) 
 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์  ให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดาํเนินธุรกิจหลกั ด้วยตระหนักว่าการที"ธุรกิจ 
จะเติบโตได้อย่างยั"งยืนต้องดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื"อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที"ชัดเจน  
ในการดาํเนินกิจกรรมเพื"อสังคมอย่างต่อเนื"อง จึงไดจ้ดัตั$งมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื"อสนับสนุนการดาํเนินงาน 
ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม เพื"อสร้างคุณค่าแก่สังคมอยา่งยั"งยนื  
 
มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดทะเบียนจดัตั$ งเมื"อวนัที" 9 สิงหาคม พ.ศ.2549 โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ์ ดาํรงตาํแหน่ง 
เป็นกรรมการของมลูนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยตาํแหน่ง ทั$งนี$  มลูนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีแนวทางการสนับสนุนสําคญัใน 3 ดา้นหลกั 
ไดแ้ก่ 1) ดา้นความดี  2) ดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรม  และ 3) ดา้นกีฬาและสังคม  
 
ตลาดหลักทรัพยฯ์ จัดสรรเงินเข้ามูลนิธิตลาดหลักทรัพยฯ์ เป็นประจาํทุกปี เพื"อให้ความสนับสนุนการดาํเนินงานของมูลนิธิ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยตั$งแต่ปี พ.ศ. 2549 จดัสรรในอตัรา 1 ใน 3 ของรายไดที้"สูงกวา่ค่าใชจ่้ายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนับตั$งแต่
วนัที" 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นตน้มา ไดมี้การปรับอตัราเป็นจดัสรรร้อยละ 13 ของรายไดที้"สูงกว่าค่าใชจ่้ายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ก่อนภาษีเงินได ้
 
สําหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัสรรรายไดที้"สูงกว่าค่าใช้จ่ายแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
เป็นจาํนวนเงิน 401.19 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 401.38 ลา้นบาท) 
 
ผลตอบแทนกรรมการ 
 
ผลตอบแทนกรรมการไดแ้ก่ ค่าเบี$ ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการของกลุ่มกิจการ รวมทั$งที"ไดรั้บในฐานะอนุกรรมการ 
ในคณะอนุกรรมการชุดอื"น ๆ  
 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ผลตอบแทนกรรมการ 25,287 24,431 22,203 22,395 

 25,287 24,431 22,203 22,395 
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8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เงินสดในมือ 314 319 310 308 
เงินฝากประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 716,870 1,561,014 612,053 1,412,776 
เงินลงทุนในเงินฝากประจาํที"มีระยะเวลาครบกาํหนด     

   ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที"ไดม้า - 100,000 - 100,000 

 717,184 1,661,333 612,363 1,513,084 

 
สําหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากประเภทออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบี$ยระหว่างร้อยละ 0.10 - 1.25 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : 
ระหวา่งร้อยละ 0.10 - 2.07 ต่อปี) 
 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ไม่มีเงินฝากประจาํกบัธนาคาร (พ.ศ. 2558 : มีเงินฝากประจาํกบัธนาคาร ไดแ้ก่ เงินฝากประจาํ
ประเภทจ่ายคืนเมื"อทวงถาม มีอตัราดอกเบี$ยร้อยละ 1.50 ต่อปี ) 
 

9 เงินลงทุนระยะสั"น - สุทธิ 
 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
      

เงินลงทุนที#บริหารโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ      
เงินลงทุนทั"วไป  35,507 35,507 35,507 35,507 

หกั  ค่าเผื"อการดอ้ยค่า   (10,918) (10,918) (10,918) (10,918) 

  24,589 24,589 24,589 24,589 
หลกัทรัพยเ์ผื"อขาย  1,662,810 1,387,778 1,662,810 1,387,778 

ตราสารหนี$ ที"ถือจนครบกาํหนด 14 10,000 1,174,079 10,000 1,174,079 

  1,697,399 2,586,446 1,697,399 2,586,446 

      
เงินลงทุนที#บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล      
ตราสารหนี$ ที"ถือจนครบกาํหนด  650,882 701,841 650,882 701,841 

หลกัทรัพยเ์พื"อคา้  7,828,762 2,797,737 7,828,762 2,797,737 

  8,479,644 3,499,578 8,479,644 3,499,578 
      

  10,177,043 6,086,024 10,177,043 6,086,024 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
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9 เงินลงทุนระยะสั"น - สุทธิ (ต่อ) 
 
รายการเคลื"อนไหวของเงินลงทุนระยะสั$นสาํหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงันี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี  6,086,024 7,837,836 6,086,024 7,837,836 
ลงทุนเพิ"ม 6,727,979 1,051,902 6,727,979 1,051,902 
จาํหน่ายเงินลงทุน (3,825,321) (4,638,501) (3,825,321) (4,638,501) 
จดัประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 14) 1,193,260 1,825,657 1,193,260 1,825,657 
ผล(ขาดทุน)กาํไรที"ยงัไม่เกิดขึ$นจากหลกัทรัพยเ์ผื"อขาย (4,899) 8,880 (4,899) 8,880 

กลบัรายการค่าเผื"อการดอ้ยค่า - 250 - 250 

ยอดคงเหลือปลายปี 10,177,043 6,086,024 10,177,043 6,086,024 

 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มลูค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจมีรายละเอียดดงันี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ค่าเผื#อการด้อยค่า 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
       

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ 35,507 35,507 27,889 26,522 (10,918) (10,918) 
 
เงินลงทุนที#บริหารโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ไม่มีเงินฝากประจาํ (พ.ศ. 2558 : เงินฝากประจาํไดแ้ก่ เงินฝากประจาํกบัธนาคารประเภทไม่เกิน 12 เดือน 
มีอตัราดอกเบี$ยระหวา่งร้อยละ 3.28 - 3.30 ต่อปี) 
 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื$อคืนหน่วยลงทุน
จาํนวน 7 กองทุน (พ.ศ. 2558 : 7 กองทุนเปิด) โดยมีนโยบายการลงทุนที"เนน้การลงทุนในตราสารหนี$ระยะสั$น 
 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจเป็นการร่วมลงทุนในกองทุนเปิดจาํนวน 2 กองทุนร่วมทุน 
(พ.ศ. 2558 : 2 กองทุนร่วมทุน) ซึ" งมีรายละเอียดดงันี$  



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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9 เงินลงทุนระยะสั"น - สุทธิ (ต่อ) 
 
เงินลงทุนที#บริหารโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ต่อ) 
 
1. ปี พ.ศ. 2548 ลงทุนในกองทุนรวมที"รัฐบาลจัดตั$ งขึ$ นมาเพื"อพฒันาและฟื$ นฟูกิจการที"ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ 

ทางภาคใต ้โดยกองทุนจะเนน้การลงทุนในธุรกิจที"เกี"ยวเนื"องกบัธุรกิจการท่องเที"ยว และไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ
ใน 6 จงัหวดัภาคใต ้ทั$งนี$  ในวนัที" 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 กองทุนครบกาํหนดอายุโครงการ และจ่ายคืนเงินค่าหน่วยลงทุน 
ที"เหลือ จาํนวน 1,542,863.7414 หน่วย คิดเป็นราคาทุน 15.45 ลา้นบาท พร้อมผลตอบแทนให้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในวนัที"  
9 มีนาคม พ.ศ. 2558 
 

2. ปี พ.ศ. 2550 ลงทุนในกองทุนรวมเพื"อผูล้งทุนสถาบนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื"อระดมเงินจากผูล้งทุนสถาบนัที"ตอ้งการลงทุน
ส่วนใหญ่ในธุรกิจหรือกิจการที"เกี"ยวขอ้งกับพลงังาน หรือพลงังานทดแทน หรือธุรกิจหรือกิจการที"มีส่วนในการสนับสนุน
นโยบายของภาครัฐดา้นพลงังาน โดยกองทุนรวมเฉพาะกิจนี$ เป็นกองทุนประเภทรับซื$อคืนหน่วยลงทุน โดยจะเปิดให้มีการ 
รับซื$อคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมติัตั$งแต่ปีที" 6 เป็นตน้ไป (ปี พ.ศ. 2556) เมื"อกองทุนขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุน 
และมิไดน้าํเงินมาลงทุนต่อ 

 
3. ปี พ.ศ. 2551 ลงทุนในกองทุนรวมเพื"อผูล้งทุนสถาบนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื"อระดมเงินจากผูล้งทุนสถาบนัที"ตอ้งการลงทุน 

ในธุรกิจและอุตสาหกรรมที"มีแนวโน้มการเจริญเติบโต และเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ โดยจะเปิดให้มีการรับซื$อคืน 
หน่วยลงทุนแบบอตัโนมติัตั$งแต่ปีที" 4 เป็นตน้ไป (ปี พ.ศ. 2555) 

 
การลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจในขอ้ 2 มีเงื"อนไขผูกพนัการจองซื$อหากกองทุนมีการเพิ"มหน่วยลงทุนจนกระทั"งสิ$นสุดสัญญา  
(หมายเหตุ 32) 
 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หุ้นกูมี้อตัราดอกเบี$ยหน้าตัjวร้อยละ 4.50 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 
พนัธบตัรต่างประเทศ และหุ้นกู้มีอตัราดอกเบี$ยหน้าตัjวระหว่างร้อยละ 4.17 - 6.00 ต่อปี) และอตัราผลตอบแทนตามราคาตลาด  
ร้อยละ 1.83 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ระหวา่งร้อยละ 1.50 - 2.60 ต่อปี) 
 
เงินลงทุนที#บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 
 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนส่วนหนึ" งในกองทุนส่วนบุคคลซึ" งบริหารโดยบริษทัหลักทรัพยจ์ัดการ
กองทุน 3 แห่ง (พ.ศ. 2558 : 2 แห่ง) โดยมีนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลตามที"กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบการเงิน 
ขอ้ที" 3 ทั$งนี$  กลุ่มกิจการไดแ้สดงเงินลงทุนประเภทต่างๆ ที"บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลรวมไวใ้นเงินลงทุนชั"วคราว 
 
สําหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินลงทุนที"บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล มีอัตราผลตอบแทนจากการบริหาร 
ระหวา่งร้อยละ 0.96 - 1.93 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ระหวา่งร้อยละ 3.34 - 3.77 ต่อปี) 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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10 ลูกหนี"และรายได้ค้างรับ - สุทธิ 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ลูกหนี"      
กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 7 137 191 137 137 
กิจการอื"นๆ  72,055 83,228 34,182 44,141 
  72,192 83,419 34,319 44,278 
หกั  ค่าเผื"อหนี$สงสัยจะสูญ  (15,128) (19,041) (5,024) (8,910) 

  57,064 64,378 29,295 35,368 
รายได้ค้างรับ      
กิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั 7 2,376 571 189,565 145,238 
กิจการอื"นๆ  283,303 284,083 116,900 131,898 

  285,679 284,654 306,465 277,136 
      

  342,743 349,032 335,760 312,504 
 
การวเิคราะห์อายขุองลูกหนี$ มีดงันี$  

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
      

กจิการที#เกี#ยวข้องกนั      

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 7 137 191 137 137 

  137 191 137 137 

กจิการอื#นๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  46,730 49,787 21,500 25,980 
เกินกาํหนดชาํระ      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  10,197 12,254 7,658 7,393 
3 - 6 เดือน  - 1,221 - 1,077 
6 - 12 เดือน  - 925 - 781 

มากกวา่ 12  เดือน  15,128 19,041 5,024 8,910 

  72,055 83,228 34,182 44,141 

หกั  ค่าเผื"อหนี$สงสัยจะสูญ  (15,128) (19,041) (5,024) (8,910) 

  56,927 64,187 29,158 35,231 
      

  57,064 64,378 29,295 35,368 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื"อแก่ลูกคา้ของกลุ่มกิจการมีระยะเวลาตั$งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั  

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื#น 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เงินปันผลรอจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุน 72,942 67,150 - - 
เงินกองทุนตลาดหุน้ร่วมใจช่วยภยันํ$าท่วม 36,775 36,606 36,775 36,606 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 27,512 21,599 27,102 21,599 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 25,882 26,382 25,882 26,382 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ที"จ่ายคา้งรับ 19,456 15,148 - - 
ภาษีมลูค่าเพิ"มคา้งรับ 5,211 16,267 - 10,042 
สื"อสิ"งพิมพค์งเหลือ 5,139 7,132 5,139 7,132 
ลูกหนี$จากการขายเงินลงทุน 5,000 45,033 5,000 45,033 
ภาษีซื$อรอใบกาํกบัภาษี 4,859 4,951 4,682 4,951 
เงินประกนัการชาํระราคา 480 30 - - 
เงินปันผลคา้งรับ - 3,632 - 3,632 

อื"นๆ 4,960 4,568 4,910 4,355 

 208,216 248,498 109,490 159,732 

 
 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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12 เงินลงทุนในกจิการย่อย  
 

เงินลงทุนในกิจการยอ่ยหลกั ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 และรายไดเ้งินปันผลสาํหรับปีสิ$นสุดวนัเดียวกนั มีดงันี$  
 

  (หน่วย : พนับาท) 

  เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ    
 ร้อยละ ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน รายได้เงินปันผล 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
         

กจิการย่อย         
บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั   100.00 100.00 200,000 200,000 200,000 200,000 376,194 320,832 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม เพื"อผูล้งทุนต่างดา้ว จาํกดั 100.00 100.00 100,000 100,000 100,000 100,000 196 414 
บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 100.00 100.00 10,000 10,000 10,000 10,000 829 2,240 
บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จาํกดั 100.00 100.00 80,000 80,000 74,591 74,591 - 48,926 
บริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั 100.00 100.00 10,000 10,000 10,000 10,000 98 218 
บริษทั ตลาดสัญญาซื$อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (1) 100.00 100.00 500,000 100,000 500,000 100,000 - 1,875 
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 100.00 100.00 600,000 600,000 602,700 602,700 - 63,894 

   1,500,000 1,100,000 1,497,291 1,097,291 377,317 438,399 
 

กิจการยอ่ยทุกกิจการมีสถานที"หลกัในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการมีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที" 1 
 
(1) หุ้นสามญัจดทะเบียนทั$งหมดซึ" งมีราคามูลค่าที"ตราไวหุ้้นละ 10 บาท (พ.ศ. 2558 : 10 บาท) มีจาํนวน 50,000,000 หุ้น (พ.ศ. 2558 : 10,000,000 หุ้น) หุ้นทั$งหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ในการประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น 

ครั� งที� 3/2559 เมื�อวนัที� 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ผูถ้ือหุ้นไดม้ีมติอนุมตัิเพิ�มทุนจดทะเบียนของกิจการย่อยจากหุ้นสามญัจาํนวน 10,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท เป็นหุ้นสามญัจาํนวน 50,000,000 หุ้น 
โดยมีมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท บริษทัไดร้ับค่าหุ้นสําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 40,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ10 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท เมื�อวนัที� 16 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยมีมูลค่าหุ้นที�ชาํระแลว้ 
ตามมลูค่าที�ตราไวจ้าํนวน 400,000,000 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 20 กนัยายน พ.ศ. 2559 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในกจิการร่วม และกจิการร่วมค้า - สุทธิ 
 
เงินลงทุนที#ปฏิบัติตามวิธีส่วนได้เสีย 
 
จาํนวนที"รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี$  
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

กิจการร่วม 890,787 901,458 775,620 775,620 
กิจการร่วมคา้ 62,725 66,276 25,000 25,000 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 953,512 967,734 800,620 800,620 

 
จาํนวนที"รับรู้ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จเป็นส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 
มีดงันี$  
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

กิจการร่วม 20,824 28,865 - - 

กิจการร่วมคา้ 5,007 3,249 - - 

สาํหรับปีสิ$นสุด วนัที" 31 ธนัวาคม 25,831 32,114 - - 

 
 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในกจิการร่วม และกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 
 

13 (ก) เงินลงทุนในกจิการร่วม  
 
รายการขา้งล่างนี$ แสดงรายชื"อบริษทัร่วม ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ที"ไม่มีสาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการตามความเห็นของกรรมการ กิจการร่วมดงักล่าวมีทุนเรือนหุ้นทั$งหมดเป็นหุ้นสามญั  
ซึ" งกลุ่มกิจการไดถ้ือหุน้ทางตรง  
 

(หน่วย : พนับาท) 

งบการเงินรวม 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ร้อยละ ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน - สุทธิ วิธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปันผล 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

กจิการร่วม 
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคา 
   และส่งมอบหลกัทรัพย ์ 11.37 12.80 1,699,421 1,475,965 100,000 100,000 196,763 193,265 - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์เพื"อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 40.65 40.65 1,549,126 1,549,126 675,620 675,620 694,024 708,193 - - 

 775,620 775,620 890,787 901,458 - - 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในกจิการร่วม และกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 
 

13 (ก) เงินลงทุนในกจิการร่วม (ต่อ) 
 
รายการขา้งล่างนี$ แสดงรายชื"อบริษทัร่วม ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ที"ไม่มีสาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการตามความเห็นของกรรมการ กิจการร่วมดงักล่าวมีทุนเรือนหุ้นทั$งหมดเป็นหุ้นสามญั  
ซึ" งกลุ่มกิจการไดถ้ือหุน้ทางตรง (ต่อ) 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ   
ร้อยละ ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน การด้อยค่า ราคาทุน – สุทธิ รายได้เงินปันผล 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

กจิการร่วม      
กองทุนทดแทนความเสียหาย      
   ในระบบการชาํระราคาและ             
   ส่งมอบหลกัทรัพย ์ 11.37 12.80 1,699,421 1,475,965 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื"อธุรกิจ         

   หลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 40.65 40.65 1,549,126 1,549,126 679,015 679,015 (3,395) (3,395) 675,620 675,620 31,487 9,446 

    779,015 779,015 (3,395) (3,395) 775,620 775,620 31,487 9,446 

 
กิจการร่วมทุกกิจการมีสถานที"หลกัในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการมีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที" 1 
 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในกจิการร่วม และกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 
 
13 (ก) เงินลงทุนในกจิการร่วม (ต่อ) 

 
กลุ่มกิจการยงัมีส่วนได้เสียในกิจการร่วมที"แต่ละรายไม่มีสาระสําคัญ ซึ" งได้บันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 
ในงบการเงินรวม 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

 กองทุนทดแทน บริษัท  กองทุนทดแทน บริษัท  

 ความเสียหายฯ หลกัทรัพย์ฯ รวม ความเสียหายฯ หลกัทรัพย์ฯ รวม 
       

มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สีย       
   ในกิจการร่วมซึ"งกิจการบนัทึกบญัชี       
   ตามวิธีส่วนไดเ้สียแต่ละราย       
   ที"ไม่มีสาระสาํคญั 196,763 694,024 890,787 193,265 708,193 901,458 

 
จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในกิจการร่วม       
   รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 
      ต่อเนื"อง (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 3,498 17,326 20,824 4,290 24,575 28,865 
   รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื"น       
       (สุทธิจากภาษีเงินได)้ - (9) (9) - (3) (3) 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสร็จรวม       
   (สุทธิจากภาษีเงนิได้) 3,498 17,317 20,815 4,290 24,572 28,862 

 
กลุ่มกิจการไม่มีหนี$ สินที"อาจเกิดขึ$นที"เกี"ยวกบักิจการร่วม  
 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในกจิการร่วม และกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 
 
13 (ข) กจิการร่วมค้า 
 

กิจการร่วมคา้ดงัรายชื"อต่อไปนี$ มีทุนเรือนหุน้ทั$งหมดเป็นหุน้บุริมสิทธิ ซึ" งกลุ่มกิจการไดถ้ือหุน้ทางตรง 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ    

 ร้อยละ ทุนชําระแล้ว วิธีส่วนได้เสีย รายได้เงินปันผล 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
         

กจิการร่วมค้า         

บริษทั แฟมมิลี" โนฮาว จาํกดั  50.00 50.00 50,000 50,000 62,725 66,276 - - 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
ร้อยละ ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน รายได้เงินปันผล 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
  

กจิการร่วมค้า   

บริษทั แฟมมิลี" โนฮาว จาํกดั 50.00 50.00 50,000 50,000 25,000 25,000 8,497 - 

 
กิจการร่วมคา้มีสถานที"หลกัในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการมีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที" 1 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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13 เงินลงทุนในกจิการร่วม และกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ต่อ) 
 

13 (ข) กจิการร่วมค้า (ต่อ) 
 

กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ที"ไม่มีสาระสาํคญั ซึ" งไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

มลูค่าตามบญัชีโดยรวมของส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้   
   ซึ" งกิจการบนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สียที"ไม่มีสาระสาํคญั 62,725 66,276 

 
จาํนวนรวมของส่วนแบ่งในกิจการร่วมคา้   
   รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานต่อเนื"อง (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 5,007 3,249 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื"น (สุทธิจากภาษีเงินได)้ - - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม (สุทธิจากภาษีเงินได้) 5,007 3,249 
 

กลุ่มกิจการไม่มีหนี$ สินที"อาจเกิดขึ$นที"เกี"ยวกบักิจการร่วมคา้ 
 

14 เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

หลกัทรัพยเ์ผื"อขาย 6,857,996 6,515,242 6,857,996 6,515,242 
ตราสารหนี$ ที"ถือจนครบกาํหนด 1,441,728 2,735,527 1,441,728 2,735,527 

เงินลงทุนทั"วไป 12,336 12,336 12,336 12,336 

 8,312,060 9,263,105 8,312,060 9,263,105 
 

ตราสารหนี$ ที"ถือจนครบกาํหนด : 
 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากประจาํกบัธนาคารประเภท 1 ปีขึ$นไป มีอตัราดอกเบี$ยร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 
4.00 ต่อปี) 
 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากสถาบนัการเงินตามขอ้ตกลงเป็นเงินฝากธนาคารที"ใช้เป็นหลกัทรัพยค์ ํ$าประกนัวงเงินที"
ธนาคารใหสิ้นเชื"อเพื"อที"อยูอ่าศยักบัพนกังานของกลุ่มกิจการตามขอ้ตกลงเป็นจาํนวนเงิน 544.19 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 540.59 ลา้นบาท) 
 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หุ้นกูที้"ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ถึง 6 ปี มีอตัราดอกเบี$ยหน้าตัjวร้อยละ 4.95 ต่อปี 
(พ.ศ. 2558 : พนัธบตัรรัฐบาล และหุ้นกูมี้อตัราดอกเบี$ยหน้าตัjวระหว่างร้อยละ 3.80 - 6.34 ต่อปี) และมีอตัราผลตอบแทนตามราคาตลาด
ร้อยละ 4.15 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ระหวา่งร้อยละ 1.47 - 4.22 ต่อปี)  



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ (ต่อ) 
 
หลกัทรัพยเ์ผื"อขาย : 
 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั"วไปเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื$อคืนหน่วยลงทุนที"เน้น 
การลงทุนในหุ้นทุนของบริษทัจดทะเบียนจาํนวน 17 กองทุน (พ.ศ. 2558 : 19 กองทุน) และมีเงินลงทุนในทองคาํ จาํนวน 1 กองทุน 
(พ.ศ. 2558 :ไม่มี) 
 

ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นการลงทุนในกองทุนรวมปิดประเภทไม่รับซื$อคืน 
หน่วยลงทุนจาํนวน 11 กองทุน (พ.ศ. 2558 : 12 กองทุน) กองทุนดงักล่าวจดัตั$งขึ$นมาเพื"อซื$อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์รับโอน
อสังหาริมทรัพย ์และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ทั$ งนี$ หน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและสามารถซื$อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ 
 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื$นฐานเป็นการลงทุนในกองทุนรวมปิดประเภทไม่รับซื$อคืน
หน่วยลงทุนจาํนวน 1 กองทุน (พ.ศ. 2558 : 1 กองทุน) กองทุนดงักล่าวจดัตั$งขึ$นมาโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื"อระดมเงินทุนจาก 
นักลงทุนทั$งในประเทศและต่างประเทศ ไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื$นฐานซึ" งมีศกัยภาพในการสร้างรายไดที้"สมํ"าเสมอและ
ยั"งยืนให้กองทุน เพื"อให้กองทุนสามารถจ่ายผลตอบแทนให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไดอ้ย่างต่อเนื"อง ทั$งนี$ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
โครงสร้างพื$นฐานดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และสามารถซื$อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ 
 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมที"ลงทุนในต่างประเทศเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดจาํนวน 23 กองทุน 
(พ.ศ. 2558 : 20 กองทุน) ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที"เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน
ต่างประเทศ 
 

รายการเคลื"อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวสาํหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงันี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 9,263,105 8,690,342 9,263,105 8,690,342 
ลงทุนเพิ"ม 2,519,728 4,806,774 2,519,728 4,806,774 
จาํหน่ายเงินลงทุน (2,624,102) (2,183,508) (2,624,102) (2,183,508) 
จดัประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 9) (1,193,260) (1,825,657) (1,193,260) (1,825,657) 
ปรับปรุง - 3 - 3 

ผลกาํไร(ขาดทุน)ที"ยงัไม่เกิดขึ$นจากหลกัทรัพยเ์ผื"อขาย 346,589 (224,849) 346,589 (224,849) 

ยอดคงเหลือปลายปี 8,312,060 9,263,105 8,312,060 9,263,105 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ (ต่อ) 
 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ตราสารหนี$ ที"ถือจนครบกาํหนดจาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือไดด้งันี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ครบกาํหนด 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
     

วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ตราสารหนี$ ที"ถือจนครบกาํหนด     

พนัธบตัรรัฐบาล - - - - 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - - - - 
พนัธบตัรต่างประเทศ - - - - 
หุน้กู ้ 10,000 10,000 - 20,000 

เงินฝากธนาคาร - 887,540 544,188 1,431,728 

 10,000 897,540 544,188 1,451,728 

     
วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ตราสารหนี$ ที"ถือจนครบกาํหนด     

พนัธบตัรรัฐบาล - 1,019 - 1,019 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 100,000 - - 100,000 
พนัธบตัรต่างประเทศ 20,000 - - 20,000 
หุน้กู ้ 145,227 1,043,002 263,379 1,451,608 

เงินฝากธนาคาร 908,852 887,540 540,587 2,336,979 

 1,174,079 1,931,561 803,966 3,909,606 
 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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14 เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ (ต่อ) 
 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ตราสารหนี$ ที"ถือจนครบกาํหนดจาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือไดด้งันี$  (ต่อ) 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ครบกาํหนด 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
     

วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ตราสารหนี$ ที"ถือจนครบกาํหนด     

พนัธบตัรรัฐบาล - - - - 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - - - - 
พนัธบตัรต่างประเทศ - - - - 
หุน้กู ้ 10,000 10,000 - 20,000 

เงินฝากธนาคาร - 887,540 544,188 1,431,728 

 10,000 897,540 544,188 1,451,728 

     
วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ตราสารหนี$ ที"ถือจนครบกาํหนด     

พนัธบตัรรัฐบาล - 1,019 - 1,019 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 100,000 - - 100,000 
พนัธบตัรต่างประเทศ 20,000 - - 20,000 
หุน้กู ้ 145,227 1,043,002 263,379 1,451,608 

เงินฝากธนาคาร 908,852 887,540 540,587 2,336,979 

 1,174,079 1,931,561 803,966 3,909,606 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

61 

14 เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ (ต่อ) 
 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มลูค่ายติุธรรมของตราสารหนี$ ที"ถือจนครบกาํหนด ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุนตัดจําหน่าย - สุทธิ มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

พนัธบตัรรัฐบาล - 1,019 - 1,048 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 100,000 - 102,995 
พนัธบตัรต่างประเทศ - 20,000 - 20,155 
หุน้กู ้ 20,000 1,451,608 20,417 1,530,463 

เงินฝากธนาคาร 1,431,728 2,336,979 1,386,360 2,282,936 

 1,451,728 3,909,606 1,406,777 3,937,597 

หกั  จดัประเภทเป็นเงินลงทุนชั"วคราว (หมายเหตุ 9) (10,000) (1,174,079) (10,198) (1,178,672) 

 1,441,728 2,735,527 1,396,579 2,758,925 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ราคาทุนตัดจําหน่าย - สุทธิ มูลค่ายุติธรรม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

พนัธบตัรรัฐบาล - 1,019 - 1,048 
พนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย - 100,000 - 102,995 
พนัธบตัรต่างประเทศ - 20,000 - 20,155 
หุน้กู ้ 20,000 1,451,608 20,417 1,530,463 

เงินฝากธนาคาร 1,431,728 2,336,979 1,386,360 2,282,936 

 1,451,728 3,909,606 1,406,777 3,937,597 

หกั  จดัประเภทเป็นเงินลงทุนชั"วคราว (หมายเหตุ 9) (10,000) (1,174,079) (10,198) (1,178,672) 

 1,441,728 2,735,527 1,396,579 2,758,925 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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15 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

   เครื#องตกแต่ง    
 ที#ดนิและ                                                                                               อาคารและ ติดตั"งและ  งานระหว่างทํา/  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์  อาคารระหว่าง  

 ที#ดนิ อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
       

ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 1,014,097 1,752,819 1,016,176 3,238 1,753,148 5,539,478 

หกั  ค่าเสื"อมราคาสะสม - (715,034) (796,947) (1,458) - (1,513,439) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 1,037,785 219,229 1,780 1,753,148 4,026,039 

       
สําหรับปีสิ"นสุด        
   วนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,014,097 1,037,785 219,229 1,780 1,753,148 4,026,039 
ซื$อสินทรัพย ์ - 4,062 225,103 - 1,619,175 1,848,340 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - - (3,933) - - (3,933) 
ค่าเสื"อมราคา  - (109,162) (81,025) (155) - (190,342) 

โอนสินทรัพย ์ - 3,110,578 233,167 - (3,343,745) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097 4,043,263 592,541 1,625 28,578 5,680,104 

       
ณ วนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 1,014,097 4,865,513 1,453,206 3,238 28,578 7,364,632 

หกั  ค่าเสื"อมราคาสะสม - (822,250) (860,665) (1,613) - (1,684,528) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 4,043,263 592,541 1,625 28,578 5,680,104 

       
สําหรับปีสิ"นสุด        
   วนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,014,097 4,043,263 592,541 1,625 28,578 5,680,104 
ซื$อสินทรัพย ์ - 6,047 67,447 2,372 139,985 215,851 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (30) (44) (2,072) - (2,146) 
ค่าเสื"อมราคา  - (233,054) (123,367) (95) - (356,516) 

โอนสินทรัพย ์ - 83,510 71,184 - (154,694) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097 3,899,736 607,761 1,830 13,869 5,537,293 

       
ณ วนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 1,014,097 4,955,022 1,474,651 3,538 13,869 7,461,177 

หกั  ค่าเสื"อมราคาสะสม - (1,055,286) (866,890) (1,708) - (1,923,884) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 3,899,736 607,761 1,830 13,869 5,537,293 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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15 ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

   เครื#องตกแต่ง    
 ที#ดนิและ                                อาคารและ ติดตั"งและ  งานระหว่างทํา/  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์  อาคารระหว่าง  

 ที#ดนิ อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
       
ณ วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 1,014,097 1,751,102 935,438 3,238 1,753,148 5,457,023 

หกั  ค่าเสื"อมราคาสะสม - (713,715) (716,436) (1,458) - (1,431,609) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 1,037,387 219,002 1,780 1,753,148 4,025,414 
       
สําหรับปีสิ"นสุด       
   วนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,014,097 1,037,387 219,002 1,780 1,753,148 4,025,414 
ซื$อสินทรัพย ์ - 4,062 223,736 - 1,619,175 1,846,973 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - - (3,933) - - (3,933) 
ค่าเสื"อมราคา  - (109,121) (80,863) (155) - (190,139) 

โอนสินทรัพย ์ - 3,110,578 233,167 - (3,343,745) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097 4,042,906 591,109 1,625 28,578 5,678,315 
       
ณ วนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558       
ราคาทุน 1,014,097 4,863,796 1,373,707 3,238 28,578 7,283,416 

หกั  ค่าเสื"อมราคาสะสม - (820,890) (782,598) (1,613) - (1,605,101) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097                                                     4,042,906 591,109 1,625 28,578 5,678,315 

       
สําหรับปีสิ"นสุด       
   วนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,014,097                                                     4,042,906 591,109 1,625 28,578 5,678,315 
ซื$อสินทรัพย ์ - 6,047 67,447 2,372 139,985 215,851 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (30) (37) (2,072) - (2,139) 
ค่าเสื"อมราคา  - (233,013) (123,059) (95) - (356,167) 

โอนสินทรัพย ์ - 83,510 71,184 - (154,694) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097 3,899,420 606,644 1,830 13,869 5,535,860 
       
ณ วนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       
ราคาทุน 1,014,097 4,953,305 1,402,212 3,538 13,869 7,387,021 

หกั  ค่าเสื"อมราคาสะสม - (1,053,885) (795,568) (1,708) - (1,851,161) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 3,899,420 606,644 1,830 13,869 5,535,860 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม    

 คอมพวิเตอร์ สิทธิบัตร งานระหว่างทํา รวม 

ณ วันที# 1 มกราคม พ.ศ. 2558     
ราคาทุน 1,255,244 2,784 39,664 1,297,692 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (804,307) (131) - (804,438) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 450,937 2,653 39,664 493,254 

     
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 450,937 2,653 39,664 493,254 
ซื$อสินทรัพย ์ 54,201 35 62,957 117,193 
ค่าตดัจาํหน่าย (104,042) (384) - (104,426) 

โอนสินทรัพย ์ 100,206 - (100,206) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 501,302 2,304 2,415 506,021 

     
ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ราคาทุน 1,409,652 2,819 2,415 1,414,886 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (908,350) (515) - (908,865) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 501,302 2,304 2,415 506,021 

     
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 501,302 2,304 2,415 506,021 
ซื$อสินทรัพย ์ 14,748 48 56,472 71,268 
ค่าตดัจาํหน่าย (110,228) (388) - (110,616) 

โอนสินทรัพย ์ 43,186 - (43,186) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 449,008 1,964 15,701 466,673 

     
ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 1,467,625 2,867 15,701 1,486,193 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,018,617) (903) - (1,019,520) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 449,008 1,964 15,701 466,673 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 โปรแกรม    

 คอมพวิเตอร์ สิทธิบัตร งานระหว่างทํา รวม 
     

ณ วันที# 1 มกราคม พ.ศ. 2558     
ราคาทุน 1,173,737 1,923 39,664 1,215,324 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (724,013) (2) - (724,015) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 449,724 1,921 39,664 491,309 

     
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 449,724 1,921 39,664 491,309 
ซื$อสินทรัพย ์ 54,201 35 62,957 117,193 
ค่าตดัจาํหน่าย  (103,795) (261) - (104,056) 

โอนสินทรัพย ์ 100,206 - (100,206) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 500,336 1,695 2,415 504,446 

     
ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558     
ราคาทุน 1,328,144 1,958 2,415 1,332,517 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (827,808) (263) - (828,071) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 500,336 1,695 2,415 504,446 

     
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 500,336 1,695 2,415 504,446 
ซื$อสินทรัพย ์ 14,748 48 56,472 71,268 
ค่าตดัจาํหน่าย  (110,008) (265) - (110,273) 

โอนสินทรัพย ์ 43,186 - (43,186) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 448,262 1,478 15,701 465,441 

     
ณ วันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     
ราคาทุน 1,386,117 2,006 15,701 1,403,824 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (937,855) (528) - (938,383) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 448,262 1,478 15,701 465,441 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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17 ทรัพย์สินหลกัประกนัและผลประโยชน์  
 
บริษทั สํานักหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สํานักหักบญัชี”) เป็นสํานักหักบญัชีตลาดสัญญาซื$อขายล่วงหน้า สมาชิกของสํานัก 
หกับญัชีที"มีฐานะซื$อขายสัญญาล่วงหนา้มีหนา้ที"ตอ้งนาํทรัพยสิ์นมาวางเป็นหลกัประกนัในการซื$อขายล่วงหน้าตามอตัราหรือมูลค่า 
ที"สํานักหักบัญชีกําหนด ทั$ งนี$ สํานักหักบัญชีจะนําทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าวไปบริหารจัดการเพื"อให้เกิดผลประโยชน์ 
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงื"อนไขที"กาํหนด ซึ" งผลประโยชน์ที"เกิดขึ$นจากเงินประกนัดงักล่าวภายหลงัหักค่าบริหารจดัการจะจดัสรร
ใหแ้ก่สมาชิกตามอตัราและวธีิการที"กาํหนด 
 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 รายละเอียดเงินลงทุนของทรัพยสิ์นที"สมาชิกวางเป็นหลักประกันจาํนวนเงิน  
10,159.97 ลา้นบาท และ 8,829.62 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีดงัต่อไปนี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ 9,598,086 8,291,930 
เงินฝากออมทรัพยที์"เป็นเงินตราต่างประเทศ 519,744 492,008 

ผลประโยชน์คา้งรับ 42,138 45,677 

 10,159,968 8,829,615 

 
ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากออมทรัพยที์"เป็นเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 14.57 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2558 : 13.70  
ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราซื$อถัวเฉลี"ยเงินโอนประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัสิ$นรอบ
ระยะเวลาบญัชี  
 
กลุ่มกิจการไดแ้สดงทรัพยส์ินที "สมาชิกวางเป็นหลกัประกนัเป็นรายการแยกต่างหากในบัญชี “ทรัพย์สินหลักประกัน 
และผลประโยชน์” ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไดแ้สดงภาระหนี$ สินในจาํนวนเงินเดียวกันในบญัชี  
“เจา้หนี$หลกัประกนัและผลประโยชน์” ภายใตห้นี$ สินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

67 

18 ทรัพย์สินเพื#อความมั#นคงและผลประโยชน์ 
 
ทรัพยสิ์นเพื"อความมั"นคงจดัตั$งขึ$นเพื"อเป็นประกนัความเสียหายที"อาจเกิดจากการผิดนัดชาํระหนี$ หรือความเสียหายอื"นที"อาจเกิดจาก
การกระทาํของสมาชิกในการดาํเนินการที"เกี"ยวกบัระบบการชาํระหนี$ของบริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สาํนกัหกับญัชี”) 
 
ทรัพยสิ์นเพื"อความมั"นคงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงันี$  
 
18.1 หลกัทรัพย์เพื#อความมั#นคง (Securities Deposit) 

 
สมาชิกของสํานักหักบัญชีมีหน้าที"วางทรัพยสิ์นเพื"อความมั"นคงตามหลักเกณฑ์ที"กาํหนด (ปัจจุบันกาํหนดหลักทรัพย ์
เพื"อความมั"นคงเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท สําหรับสมาชิกที"ใช้บริการชําระหนี$ ทุกสินค้าอ้างอิง และไม่น้อยกว่า  
4 ลา้นบาท ในแต่ละประเภทสินคา้อา้งอิง สาํหรับสมาชิกที"ใชบ้ริการชาํระหนี$ ตามประเภทสินคา้อา้งอิง) โดยสํานักหักบญัชี
จะนาํหลกัทรัพยเ์พื"อความมั"นคงดงักล่าวไปบริหารจดัการเพื"อให้เกิดผลประโยชน์และจะคืนผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงั
หักค่าบริหารจดัการให้แก่สมาชิกตามอตัราและวิธีการที"กาํหนด ทั$งนี$ ในส่วนของหลกัทรัพยเ์พื"อความมั"นคงจะคืนแก่สมาชิก
เมื"อสมาชิกพน้จากสมาชิกภาพแลว้  
 

18.2 กองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing fund) ประกอบด้วยการวางหลักทรัพย์สมทบจาก 
 
(1) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท 
 
(2) สมาชิกของสาํนกัหกับญัชีแต่ละรายดงันี$  
 

- ทรัพยสิ์นสมทบแรกเขา้เป็นสมาชิกกองทุนในอตัราที"กาํหนด (ปัจจุบนักาํหนดเงินสมทบแรกเขา้เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า  
5 ลา้นบาท สําหรับสมาชิกที"ใชบ้ริการชาํระหนี$ ทุกสินคา้อา้งอิง  และไม่น้อยกว่า 1 ลา้นบาท ในแต่ละประเภทสินคา้
อา้งอิง สาํหรับสมาชิกที"ใชบ้ริการชาํระหนี$ตามประเภทสินคา้อา้งอิง) 

 
- ทรัพยสิ์นสมทบรายเดือนเป็นมลูค่าไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท 
 

ทรัพยสิ์นเพื"อความมั"นคงและผลประโยชน์ถือเป็นกรรรมสิทธิq ของผูจ่้ายเงินสมทบตามสัดส่วนที"สมทบเขา้กองทุน โดยเมื"อ
สมาชิกพน้สมาชิกภาพแลว้ สมาชิกจะไดรั้บคืนทรัพยสิ์นเพื"อความมั"นคงและผลประโยชน์ที"เกิดขึ$นจากทรัพยสิ์นดงักล่าว 
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18 ทรัพย์สินเพื#อความมั#นคงและผลประโยชน์ (ต่อ) 
 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ทรัพยสิ์นเพื"อความมั"นคงและผลประโยชน์ ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 หลกัทรัพย์เพื#อความมั#นคง กองทุนทดแทนความเสียหาย  

 และผลประโยชน์ และผลประโยชน์ รวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
       

เงินลงทุนที"บริหารโดยสาํนกัหกับญัชี 656,832 625,551 - - 656,832 625,551 
เงินลงทุนที"บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล       
เงินฝากออมทรัพย ์ 1,023 872 511 925 1,534 1,797 
เงินฝากประจาํ - 71,002 - 238,036 - 309,038 

หลกัทรัพยเ์พื"อคา้ 221,543 138,917 830,540 508,184 1,052,083 647,101 

 879,398 836,342 831,051 747,145 1,710,449 1,583,487 
ดอกเบี$ยคา้งรับ 794 4,211 2,603 6,125 3,397 10,336 

สินทรัพยอื์"น 61 86 7,453 5,694 7,514 5,780 

 880,253 840,639 841,107 758,964 1,721,360 1,599,603 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์   
เงินสมทบ 100,000 100,000 

ผลประโยชน์ 40,043 38,242 

 140,043 138,242 

 
เงินลงทุนที#บริหารโดยสํานักหักบัญชี 
 
สําหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี$ ยระหว่างร้อยละ 0.25 - 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ระหว่าง
ร้อยละ 1.00 - 2.07 ต่อปี) 
 
สําหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี$ยร้อยละ 0.90 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ระหว่างร้อยละ 1.00 - 
1.25 ต่อปี)  
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18 ทรัพย์สินเพื#อความมั#นคงและผลประโยชน์ (ต่อ) 
 

เงินลงทุนที#บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 
 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ"ง (พ.ศ. 2558 : 1 แห่ง) 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการลงทุนของสํานักหักบัญชี 
สําหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินลงทุนที"บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลมีอัตราผลตอบแทนจากการบริหารระหว่าง    
ร้อยละ 1.54 - 1.60 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ระหวา่งร้อยละ 2.82 - 3.95 ต่อปี) 
 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เจา้หนี$ทรัพยสิ์นเพื"อความมั"นคงและผลประโยชน์ ประกอบดว้ย 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

หลกัทรัพย์เพื#อความมั#นคงและผลประโยชน์   
เงินสมทบ 877,000 835,000 

ผลประโยชน์ (กาํหนดจ่ายคืนสมาชิกทุก 6 เดือน) 3,283 5,688 

 880,283 840,688 

กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์   
เงินสมทบ 608,834 536,907 

ผลประโยชน์ 92,200 83,766 

 701,034 620,673 
   

 1,581,317 1,461,361 
 

 

19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงันี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

วนัที" 31 ธนัวาคม     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,322 2,026 - - 

หนี$ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (44,684) (1,191) (44,684) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (42,362) 835 (44,684) - 
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื"อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี$  
 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,026 2,021 - - 
เพิ"ม/(ลด)ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 53,501 5 53,481 - 

ภาษีเพิ"ม/(ลด)บนัทึกโดยตรงในส่วนของเงินกองทุน - - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 55,527 2,026 53,481 - 

 
หนี"สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 1,191 1,191 - - 
เพิ"ม/(ลด)ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 96,698 - 98,165 - 

ภาษีเพิ"ม/(ลด)บนัทึกโดยตรงในส่วนของเงินกองทุน - - - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 97,889 1,191 98,165 - 
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื"อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี$ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าเผื#อหนี" 
สงสัยจะสูญ 

ประมาณการ
หนี"สินพนักงาน
สิทธิbลาพักร้อน 

สํารอง
ผลประโยชน์

พนักงาน รวม 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2558 2,021 - - 2,021 

เพิ"ม (ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 5 - - 5 

วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 2,026 - - 2,026 

เพิ"ม (ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 1,005 4,844 47,652 53,501 

วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 3,031 4,844 47,652 55,527 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

ค่าเผื#อหนี" 
สงสัยจะสูญ 

ประมาณการ
หนี"สินพนักงาน
สิทธิbลาพักร้อน 

สํารอง
ผลประโยชน์

พนักงาน รวม 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - - - - 

เพิ"ม (ลด) รายไดห้รือค่าใชจ่้าย - - - - 

วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 - - - - 

เพิ"ม (ลด) รายไดห้รือค่าใชจ่้าย 1,005 4,824 47,652 53,481 

วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 1,005 4,824 47,652 53,481 
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื"อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี$ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ผลกาํไรที#ยัง 
ไม่เกิดขึ"นจริง 

จากหลกัทรัพย์ 
เผื#อขาย 

ผลกาํไรที#ยัง 
ไม่เกิดขึ"นจริง 

จากหลกัทรัพย์
เพื#อค้า รวม 

    

หนี"สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - 1,191 1,191 
เพิ"ม (ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย - - - 

เพิ"ม (ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื"น - - - 

วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 - 1,191 1,191 
เพิ"ม (ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 97,382 (684) 96,698 

เพิ"ม (ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื"น - - - 

วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 97,382 507 97,889 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

ผลกาํไรที#ยัง 
ไม่เกิดขึ"นจริง 

จากหลกัทรัพย์ 
เผื#อขาย 

ผลกาํไรที#ยัง 
ไม่เกิดขึ"นจริง 

จากหลกัทรัพย์
เพื#อค้า รวม 

-    

หนี"สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
วนัที" 1 มกราคม พ.ศ. 2558 - - - 
เพิ"ม (ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย - - - 

เพิ"ม (ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื"น - - - 

วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 - - - 
เพิ"ม (ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 97,382 783 98,165 

เพิ"ม (ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื"น - - - 

วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 97,382 783 98,165 
 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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20 เจ้าหนี"และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

เจ้าหนี"      
กิจการยอ่ย 7 - - 139 - 
กิจการร่วมคา้ 7 81 1,300 81 1,300 

กิจการอื"น  87,268 103,002 83,296 102,547 

  87,349 104,302 83,516 103,847 
      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      
กิจการยอ่ย 7 - - 5,914 1,331 
กิจการร่วมคา้ 7 9,340 45,285 8,740 45,285 

กิจการอื"น  934,814 1,076,645 917,335 1,059,459 

  944,154 1,121,930 931,989 1,106,075 

      

  1,031,503 1,226,232 1,015,505 1,209,922 
 

21 หนี"สินหมุนเวียนอื#น 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียนรอจ่ายคืนผูถื้อหุน้ 72,942 67,150 - - 
ผลประโยชน์ทางการเงินคา้งจ่าย 65,775 62,112 - - 
เงินกองทุนตลาดหุน้ร่วมใจช่วยภยันํ$าท่วม  36,775 36,606 36,775 36,606 
เงินประกนัต่างๆ 35,728 70,959 35,724 70,955 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที"จ่ายคา้งจ่าย 33,305 44,363 10,938 20,299 
สาํรองเงินผลประโยชน์พนกังานจาก     
   สิทธิการลาพกัร้อนสะสม 24,223 21,878 24,121 21,878 
ภาษีมลูค่าเพิ"มคา้งจ่าย 18,924 - 18,921 - 
กองทุนเงินทองของมีค่า 11,570 11,568 11,570 11,568 
เจา้หนี$ เงินประกนัการชาํระราคา 480 30 - - 
เงินคืนจากการจองซื$อหุน้เพิ"มทุนคา้งจ่าย - 1,239 - - 

อื"น ๆ  17,599 18,892 12,781 14,656 

 317,321 334,797 150,830 175,962 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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22 สํารองผลประโยชน์พนักงาน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

งบแสดงฐานะการเงิน     
   ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 207,353 195,392 207,353 195,392 

   ผลประโยชน์อื"น 30,910 31,852 30,910 31,852 

 238,263 227,244 238,263 227,244 

     
ค่าใช้จ่ายที#รวมอยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย     
   ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 23,598 19,820 23,598 19,820 

   ผลประโยชน์อื"น 2,978 3,276 2,978 3,276 

 26,576 23,096 26,576 23,096 

 
จาํนวนที"รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั     
   ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 207,353 195,392 207,353 195,392 

   ผลประโยชน์อื"น 30,910 31,852 30,910 31,852 

หนี$ สินที"บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน 238,263 227,244 238,263 227,244 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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22 สํารองผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
รายการเคลื"อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที"กาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงันี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ณ วนัที" 1 มกราคม 222,459 203,040 222,459 203,040 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 18,727 15,945 18,727 15,945 
ตน้ทุนดอกเบี$ย 7,849 7,151 7,849 7,151 
การวดัมลูค่าใหม่     

ผลตอบแทนจากสินทรัพยโ์ครงการ ซึ" งไม่รวมจาํนวน 
ที"รวมไวอ้ยูใ่นดอกเบี$ย(รับ)จ่าย - - - - 

ผลกาํไรและขาดทุนที"เกิดจากการเปลี"ยนแปลงขอ้สมมติ
ดา้นประชากรศาสตร์ - (31,004) - (31,004) 

ผลกาํไรและขาดทุนที"เกิดขึ$นจากการเปลี"ยนแปลง 
ขอ้สมมติทางการเงิน - 15,810 - 15,810 

ผลกาํไรและขาดทุนที"เกิดจากประสบการณ์ - 27,688 - 27,688 
การเปลี"ยนแปลงในผลกระทบของเพดานของสินทรัพย ์

ซึ" งไม่รวมจาํนวนที"รวมอยูใ่นดอกเบี$ยจ่าย - - - - 

 249,035 238,630 249,035 238,630 

หกั  จ่ายผลประโยชน์ (10,772) (11,386) (10,772) (11,386) 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 238,263 227,244 238,263 227,244 

หกั  ส่วนที"ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี - (4,785) - (4,785) 

ยอดคงเหลือที"ถึงกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี 238,263 222,459 238,263 222,459 

 
สาํหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 รายการที"บนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จ มีดงันี$  
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 18,727 15,945 18,727 15,945 

ตน้ทุนดอกเบี$ย 7,849 7,151 7,849 7,151 

 26,576 23,096 26,576 23,096 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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22 สํารองผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
สาํหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ขอ้สมมติฐานทางสถิติที"สาํคญัที"ใชใ้นการคาํนวณ สรุปไดด้งันี$  
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

อตัราคิดลด ณ วนัที" 31 ธนัวาคม ร้อยละ 3.60 ร้อยละ 3.60 
อตัราการขึ$นเงินเดือน - พนกังานประจาํ ร้อยละ 5.00 - 10.00 ร้อยละ 5.00 - 10.00 
อตัราการขึ$นเงินเดือน - พนกังานตามสัญญา ร้อยละ 4.50 ร้อยละ 4.50 
อตัราการลาออกเฉลี"ย ร้อยละ 0.00 - 13.00 ร้อยละ 0.00 - 13.00 
อตัราการตายก่อนเกษียณอาย ุ ร้อยละ  3.00 ร้อยละ  3.00 
เกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 
 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที#กาํหนดไว้ 

 การเปลี#ยนแปลงในข้อสมมต ิ การเพิ#มขึ"นของข้อสมมต ิ การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
       

อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 11 ลดลงร้อยละ 11 เพิ"มขึ$นร้อยละ 13 เพิ"มขึ$นร้อยละ 13 
อตัราการเพิ"มขึ$นของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิ"มขึ$นร้อยละ 15 เพิ"มขึ$นร้อยละ 15 ลดลงร้อยละ 13 ลดลงร้อยละ 13 
อตัราการลาออก ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 8 ลดลงร้อยละ 8 เพิ"มขึ$นร้อยละ 9 เพิ"มขึ$นร้อยละ 9 

 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี$อา้งอิงจากการเปลี"ยนแปลงขอ้สมมติขณะที"ให้ขอ้สมมติอื"นคงที"ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าว
ยากที"จะเกิดขึ$น และการเปลี"ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กัน ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผกูพนั
ผลประโยชน์ที"กาํหนดไวที้"มีต่อการเปลี"ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ธีิเดียวกบัมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์
ที"กาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที"ประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ$นรอบระยะเวลารายงาน  
ในการคาํนวณหนี$ สินบาํเหน็จบาํนาญที"รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
วธีิการและประเภทของขอ้สมมติที"ใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี"ยนแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาถวัเฉลี"ยถ่วงนํ$าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 22 ปี (พ.ศ. 2558 : 22 ปี) 
 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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22 สํารองผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื"อเกษียณอาย ุและผลประโยชน์อื"นที"ไม่มีการคิดลด 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
     

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559     
ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 44 35,618 674,075 709,737 
ผลประโยชน์อื"น 2,382 14,214 50,322 66,918 

รวม 2,426 49,832 724,397 776,655 

 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
     

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558     
ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 4,490 20,708 689,028 714,226 
ผลประโยชน์อื"น 3,651 12,673 54,245 70,569 

รวม 8,141 33,381 743,273 784,795 
 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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23 เงินกองทุน  
 
การเปลี"ยนแปลงส่วนของเงินกองทุนสาํหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ที"ไดร้วมเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี$  
 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 เงนิกองทุน 

  เงนิกองทุนสํารอง       
 เงนิกองทุนสํารอง เพื#อการชําระหนี"  เงนิกองทุน เงนิกองทุน เงนิกองทุน   
 เพื#อการชําระราคา ในตลาด เงนิกองทุน เพื#อการสงเคราะห์ คุ้มครอง คุ้มครองผู้ลงทุน   
 และส่งมอบ สัญญาซื"อขาย ชดเชย ด้านสวสัดกิาร ผู้ลงทุน ในสัญญา เงนิกองทุน  

 หลกัทรัพย์ ล่วงหน้า ความเสียหาย พนักงาน ในหลกัทรัพย์ ซื"อขายล่วงหน้า ทั#วไป รวม 
         

ยอดคงเหลอืต้นปี วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2558 2,500,000 300,000 100,000 104,836 428,965 52,190 18,396,044 21,882,035 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื"น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ - - - - - - (13,702) (13,702) 

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย - - - 2,956 10,304 1,086 1,368,010 1,382,356 

ยอดคงเหลอืปลายปี วนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 2,500,000 300,000 100,000 107,792 439,269 53,276 19,750,352 23,250,689 

         
ยอดคงเหลอืต้นปี วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,500,000 300,000 100,000 107,792 439,269 53,276 19,750,352 23,250,689 
จดัสรรเงินกองทุนทั"วไป 2,040,000 - - - - - (2,040,000) - 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื"น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ - - - - - -  (61) (61) 

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย - - - 1,748 11,124 764 1,648,252 1,661,888 

ยอดคงเหลอืปลายปี วนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 4,540,000 300,000 100,000 109,540 450,393 54,040 19,358,543 24,912,516 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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23 เงินกองทุน (ต่อ) 
 
การเปลี"ยนแปลงส่วนของเงินกองทุนสาํหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ที"ไดร้วมเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี$  (ต่อ) 
 
 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 เงนิกองทุน 

  เงนิกองทุนสํารอง      
 เงนิกองทุนสํารอง เพื#อการชําระหนี"  เงนิกองทุน เงนิกองทุน   
 เพื#อการชําระราคา ในตลาด เงนิกองทุน เพื#อการสงเคราะห์ คุ้มครอง   
 และส่งมอบ สัญญาซื"อขาย ชดเชย ด้านสวสัดกิาร ผู้ลงทุน เงนิกองทุน  

 หลกัทรัพย์ ล่วงหน้า ความเสียหาย พนักงาน ในหลกัทรัพย์ ทั#วไป รวม 
        

ยอดคงเหลอืต้นปี วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2558 2,500,000 300,000 100,000 104,836 428,965 17,492,015 20,925,816 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื"น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ - - - - - (13,702) (13,702) 

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย - - - 2,956 10,304 1,227,898 1,241,158 

ยอดคงเหลอืปลายปี วนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 2,500,000 300,000 100,000 107,792 439,269 18,706,211 22,153,272 

        
ยอดคงเหลอืต้นปี วนัที# 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,500,000 300,000 100,000 107,792 439,269 18,706,211 22,153,272 
รายการโอนระหวา่งกองทุน 2,040,000 - - - - (2,040,000) - 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื"น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ - - - - - - - 

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย - - - 1,748 11,124 1,438,870 1,451,742 

ยอดคงเหลอืปลายปี วนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 4,540,000 300,000 100,000 109,540 450,393 18,105,081 23,605,014 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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23 เงินกองทุน (ต่อ) 
 

รายละเอียดเงินกองทุนประกอบดว้ย 
 

เงินกองทุนสํารองเพื#อการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 
 

ในปี พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ. 2556 และในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุมติัจดัสรรเงินกองทุนทั"วไปเป็นจาํนวนเงิน 
2,000 ลา้นบาทและ 500 ลา้นบาท และ 2,040 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมจาํนวน 4,540 ลา้นบาท เพื"อจดัตั$งเป็นเงินสาํรองเพื"อการชาํระ
ราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี ซึ" งดาํเนินการโดยกิจการย่อยในการรองรับความเสี"ยงจากการขาดสภาพคล่องกรณี 
ที"สมาชิกมีการผดินดัชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยที์"ซื$อขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 

เงินกองทุนสํารองเพื#อการชําระหนี"ในตลาดสัญญาซื"อขายล่วงหน้า 
 

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุมติัให้จดัสรรเงินกองทุนทั"วไปเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท เพื"อจดัตั$งเป็น
เงินกองทุนสาํรองเพื"อการชาํระหนี$ สินตลาดอนุพนัธ์ของสาํนกัหกับญัชีในการรองรับความเสียหายที"อาจเกิดขึ$นจากระบบการซื$อขาย
และการชาํระหนี$ของตลาดสัญญาซื$อขายล่วงหนา้กบั บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

เงินกองทุนชดเชยความเสียหาย 
 

ในปี พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุมติัให้จดัสรรเงินกองทุนทั"วไปเป็นจาํนวนเงินรวม 100 ลา้นบาท 
เพื"อจดัตั$งเป็นเงินกองทุนชดเชยความเสียหาย และเพื"อเป็นการช่วยเหลือและสร้างความมั"นใจให้แก่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และผูที้"ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าที"แทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเรื"องที"เกี"ยวขอ้งกับการใช้อาํนาจพิจารณาและ 
ตดัสินใจซึ"งอาจมีผลกระทบและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก 
 

เงินกองทุนเพื#อการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการพนักงาน 
 

ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุมติัให้จดัสรรเงินกองทุนทั"วไปเป็นจาํนวนเงินรวม 75 ลา้นบาท  
เพื"อจดัตั$งเงินกองทุนเพื"อการสงเคราะห์ดา้นสวสัดิการพนกังาน ทั$งนี$ผลประโยชน์ที"ไดจ้ากการบริหารเงินกองทุนไดน้าํเขา้มาสมทบ
ในเงินกองทุนดงักล่าว 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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23 เงินกองทุน (ต่อ) 
 
รายละเอียดเงินกองทุนประกอบดว้ย (ต่อ) 
 
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 
ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอ้นุมติัการจดัตั$งกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์(Securities Investor 
Protection Fund “ SIPF”) (“กองทุน”) โดยมีทุนประเดิมที"จดัสรรมาจากค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 
 
กองทุนนี$ ไดมี้การจดัตั$งขึ$นอย่างเป็นทางการภายใตก้ฎระเบียบของกองทุน SIPF เมื"อวนัที" 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยมีวตัถุประสงค์
เพื"อใหค้วามคุม้ครองและเป็นการสร้างความมั"นใจใหแ้ก่ผูล้งทุนที"ซื$อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผา่นบริษทัหลกัทรัพย์
ที"เป็นสมาชิก ทั$งนี$  ณ วนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีบริษทัหลกัทรัพยที์"เป็นสมาชิกกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยท์ั$งสิ$น  
34 ราย (พ.ศ. 2558 : 34 ราย) 
 
ทรัพยสิ์นของกองทุนประกอบดว้ย 
1) เงินทุนประเดิมของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท  
2) เงินค่าเขา้เป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที"เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน  
3) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที"ไดจ้ากเงินและทรัพยสิ์นของกองทุนในอนาคต 
 
กองทุนจะคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูล้งทุนที"อยู่ในความดูแลของบริษทัหลกัทรัพยที์"เป็นสมาชิกกองทุน หากผูล้งทุนไม่ไดรั้บคืน
ทรัพยสิ์นดงักล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผูล้งทุนตามที"เกิดขึ$นจริง แต่ไม่เกินรายละ 1 ลา้นบาท ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง 
ในกรณีใดกรณีหนึ"ง ดงันี$  
 
1) ในกรณีที"บริษทัที"เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั"งพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดตามกฎหมายลม้ละลาย หรือ 
2) ในกรณีที"บริษทัที"เป็นสมาชิกกองทุนกบัผูล้งทุนมีขอ้พิพาททางแพ่งเกี"ยวกบัการซื$อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

อนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี$ขาดให้บริษทัที"เป็นสมาชิกกองทุนรายนั$นคืนทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุน แต่บริษทัที"เป็นสมาชิกกองทุน 
รายดงักล่าวไม่ปฏิบติัตาม 

 
ทั$งนี$ การคุม้ครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที"เกิดจากการซื$อขายหลกัทรัพยข์องผูล้งทุนไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจลงทุนดว้ยตนเอง 
หรือไม่ก็ตาม 
 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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23 เงินกองทุน (ต่อ) 
 

รายละเอียดเงินกองทุนประกอบดว้ย (ต่อ) 
 

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 
 

งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผูล้งทุนในหลักทรัพย์ที"ได้รวมเป็นส่วนหนึ" งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี$  

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและเฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินฝากและเงินลงทุนชั"วคราว 444,204 414,267 
ดอกเบี$ยคา้งรับ 5,791 5,838 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื"น 203 341 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 450,198 420,446 
   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
เงินลงทุนระยะยาว 301,334 296,575 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 301,334 296,575 
   

รวมสินทรัพย์ 751,532 717,021 
   

หนี"สินและเงินกองทุน   
หนี"สินหมุนเวียน   
หนี$ สินหมุนเวียนอื"น 1,590 10 

รวมหนี"สินหมุนเวียน 1,590 10 
   

หนี"สินไม่หมุนเวียน   
เงินสมทบจากสมาชิก 213,494 209,627 
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก 78,790 65,449 

รวมหนี"สินไม่หมุนเวียน 292,284 275,076 
   

รวมหนี"สิน 293,874 275,086 
   

เงินกองทุน   
ทุนเริ"มแรก 300,000 300,000 
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 157,658 141,935 

รวมเงินกองทุน 457,658 441,935 
   

รวมหนี"สินและเงินกองทุน 751,532 717,021 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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23 เงินกองทุน (ต่อ) 
 

รายละเอียดเงินกองทุนประกอบดว้ย (ต่อ) 
 

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ (ต่อ) 
 

งบรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยส์ําหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 
พ.ศ. 2558 ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 “ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุน” 
 

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื"อขายล่วงหน้า  
 

ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษทั ตลาดสัญญาซื$อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (กิจการย่อย) ไดอ้นุมติัให้จดัตั$ง
กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื$อขายล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) (“กองทุน”) โดยมีเงินทุนประเดิม
จากบริษทัจาํนวน 50 ลา้นบาท 
 

กองทุนไดจ้ดัตั$งขึ$นเมื"อวนัที" 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื"อให้ความคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื$อขายล่วงหน้า
ตามหลกัเกณฑ์ที"ตลาดสัญญาซื$อขายล่วงหน้ากาํหนด ทั$ งนี$  ผูล้งทุนที"จะไดรั้บความคุม้ครองตอ้งเป็นลูกค้าของสมาชิกกองทุน  
โดยเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที"จดัตั$งในประเทศไทย ซึ" งมิใช่ผูล้งทุนสถาบนัตามพระราชบญัญติัสัญญาซื$อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั$ งนี$  ณ วนัที"  31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีบริษัทหลักทรัพยที์" เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื$อขายล่วงหน้า 
เขา้เป็นสมาชิกกองทุนจาํนวน 41 ราย (พ.ศ. 2558 : 39 ราย)  
 

ทรัพยสิ์นของกองทุนประกอบดว้ย เงินทุนประเดิมของบริษทั เงินค่าเขา้เป็นสมาชิกและเงินสมทบที"เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน 
ดอกผลหรือผลประโยชน์ที"ไดจ้ากเงินและทรัพยสิ์นของกองทุน ภายหลงัหักค่าใชจ่้ายเพื"อการดาํเนินงานของกองทุน ทั$งนี$  ในช่วง
เริ"มจดัตั$งกองทุนจะมีทรัพยสิ์นจาํนวนไม่น้อยกว่า 100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินทุนประเดิมจากบริษทัจาํนวน 50 ลา้นบาท และ
เงินค่าแรกเขา้และเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนในส่วนที"เหลือจนกว่าจะครบ 100 ลา้นบาท โดยบริษทัอาจเรียกเก็บเพิ"มเติมไดต้าม 
ที"เห็นจาํเป็นและสมควร 
 

กองทุนจะคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูล้งทุนที"อยู่ในความดูแลของบริษทัหลกัทรัพยที์"เป็นสมาชิกกองทุน หากผูล้งทุนไม่ไดรั้บคืน
ทรัพยสิ์นดงักล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผูล้งทุนตามที"เกิดขึ$นจริง แต่ไม่เกินรายละ 1 ลา้นบาท ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง 
ในกรณีใดกรณีหนึ"ง ดงันี$  
 

1) ในกรณีที"บริษทัที"เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั"งพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดตามกฎหมายลม้ละลาย หรือ 
 

2) ในกรณีที"บริษทัที"เป็นสมาชิกกองทุนกบัผูล้งทุนมีขอ้พิพาททางแพ่งเกี"ยวกบัการซื$อขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
อนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี$ขาดให้บริษทัที"เป็นสมาชิกกองทุนรายนั$นคืนทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุน แต่บริษทัที"เป็นสมาชิก กองทุน
รายดงักล่าวไม่ปฏิบติัตาม 

 

ทั$งนี$ การคุม้ครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที"เกิดจากการซื$อขายสัญญาซื$อขายล่วงหน้าของผูล้งทุนไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจลงทุนดว้ย
ตนเอง หรือไม่ก็ตาม 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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23 เงินกองทุน (ต่อ) 
 

รายละเอียดเงินกองทุนประกอบดว้ย (ต่อ) 
 

เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื"อขายล่วงหน้า (ต่อ) 
 

งบการเงินของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื$อขายล่วงหน้า ที"ได้รวมเป็นส่วนหนึ" งของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี$  
 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
สินทรัพย์   
   

สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินฝากและเงินลงทุนชั"วคราว 81,860 71,947 
เงินสมทบรอเรียกเก็บจากสมาชิก 460 562 
ดอกเบี$ยคา้งรับ 555 747 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 82,875 73,256 
รวมสินทรัพย์ 82,875 73,256 
   

หนี"สินและเงินกองทุน   
   

หนี"สินหมุนเวียน   
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 257 333 
หนี$ สินหมุนเวียนอื"น - - 
รวมหนี"สินหมุนเวียน 257 333 
   

หนี"สินไม่หมุนเวียน   
เงินสมทบจากสมาชิก 27,600 19,000 
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก 978 647 
รวมหนี"สินไม่หมุนเวียน 28,578 19,647 
รวมหนี"สิน 28,835 19,980 
   

เงินกองทุน    
ทุนประเดิม 50,000 50,000 
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดสัญญาซื$อขายล่วงหนา้ 4,040 3,276 
รวมเงินกองทุน 54,040 53,276 
รวมหนี"สินและเงินกองทุน 82,875 73,256 
 

งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื$อขายล่วงหน้า สําหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2558 ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 “ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุน” 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
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24 ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุน 
 
ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที"ไดร้วมเป็นส่วนหนึ"งของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
เบด็เสร็จเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี$  
 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม 

   
เงนิกองทุน 

  

 
 เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน 

  

 
เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื"อขาย 

  

 
เพื#อการสงเคราะห์ ในหลกัทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 

  

 
ด้านสวสัดกิาร (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงนิกองทุน 

 

 
พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป รวม 

                                                                                  
สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

  
 

  
รายได้ 

  
 

  
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 5,099,000 5,099,000 

รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 1,748 12,059 1,042 765,113 779,962 

รายไดอื้"น - - - 206,984 206,984 

รวมรายได้ 1,748 12,059 1,042 6,071,097 6,085,946 

 
ค่าใช้จ่าย 

     

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 87 88 3,693,659 3,693,834 

เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์      

   แห่งประเทศไทย - - - 401,190 401,190 

ภาษีเงินได ้ - 848 190 327,996 329,034 

รวมค่าใช้จ่าย - 935 278 4,422,845 4,424,058 
      
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,748 11,124 764 1,648,252 1,661,888 
      
รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื#น :      
รายการที"จะจดัประเภทรายการใหม่      
   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
   ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอื"นในกิจการร่วม - - - (11) (11) 
   การเปลี"ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื"อขาย      
       ที"บริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - 341,690 341,690 
   การเปลี"ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื"อขาย      
       ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - 4,599 - - 4,599 
   ภาษีเงินไดข้องรายการที"จะจดัประเภทรายการใหม่         
      ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - - - 2 2 

รวมรายการที"จะจดัประเภทรายการใหม่      
   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - 4,599 - 341,681 346,280 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
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24 ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุน (ต่อ) 
 
ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที"ไดร้วมเป็นส่วนหนึ"งของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
เบด็เสร็จเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี$  (ต่อ) 
 

 

(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวม 

   
เงนิกองทุน 

  
  

เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน 
  

 
เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื"อขาย 

  
 

เพื#อการสงเคราะห์ ในหลกัทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 
  

 
ด้านสวสัดกิาร (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงนิกองทุน 

 

 

พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป รวม 
      

รายการที"จะไม่จดัประเภทรายการใหม่      
   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
   การวดัมูลค่าใหมข่องภาระผกูพนั      

      ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - - (61) (61) 

รวมรายการที"จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั -  - (61) (61) 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสร็จรวม 1,748 15,723 764 1,989,872 2,008,107 
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24 ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุน (ต่อ) 
 
ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที"ไดร้วมเป็นส่วนหนึ"งของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
เบด็เสร็จเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี$  (ต่อ) 
 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม 

   
เงนิกองทุน 

  

 
 เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน 

  

 
เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื"อขาย 

  

 
เพื#อการสงเคราะห์ ในหลกัทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 

  

 
ด้านสวสัดกิาร (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงนิกองทุน 

 

 
พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป รวม 

                                                                                                                                  

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
  

 
  

รายได้ 
  

 
  

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 4,518,405 4,518,405 

รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 2,956 10,409 1,466 489,058 503,889 

รายไดอื้"น - - - 236,779 236,779 

รวมรายได้ 2,956 10,409 1,466 5,244,242 5,259,073 

 
     

ค่าใช้จ่าย      

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 105 108 3,334,887 3,335,100 

เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์      

   แห่งประเทศไทย - - - 401,379 401,379 

ภาษีเงินได ้ - - 272 139,966 140,238 

รวมค่าใช้จ่าย - 105 380 3,876,232 3,876,717 

                                                                                                                                  

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,956 10,304 1,086 1,368,010 1,382,356 
      

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื#น :      
รายการที"จะจดัประเภทรายการใหม่      
   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
   ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอื"นในกิจการร่วม - - - (4) (4) 
   การเปลี"ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื"อขาย      
       ที"บริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - (215,966) (215,966) 
   การเปลี"ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื"อขาย      
       ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - (1,806) - - (1,806) 
   ภาษีเงินไดข้องรายการที"จะจดัประเภทรายการใหม่         
      ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - - - 1 1 

รวมรายการที"จะจดัประเภทรายการใหม่      
   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - (1,806) - (215,969) (217,775) 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
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24 ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุน (ต่อ) 
 
ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที"ไดร้วมเป็นส่วนหนึ"งของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
เบด็เสร็จเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี$  (ต่อ) 
 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม 

   
เงนิกองทุน 

  
  

เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน 
  

 
เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื"อขาย 

  
 

เพื#อการสงเคราะห์ ในหลกัทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 
  

 
ด้านสวสัดกิาร (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงนิกองทุน 

 

 
พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป รวม 

      

รายการที"จะไม่จดัประเภทรายการใหม่      
   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
   การวดัมูลค่าใหมข่องภาระผกูพนั      
      ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - - (13,702) (13,702) 

รวมรายการที"จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่      
   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - - - (13,702) (13,702) 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสร็จรวม 2,956 8,498 1,086 1,138,339 1,150,879 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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24 ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุน (ต่อ) 
 
ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที"ไดร้วมเป็นส่วนหนึ"งของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
เบด็เสร็จเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี$  (ต่อ) 
 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 
เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

   
เงนิกองทุน 

  
  

เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน 
  

 
เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื"อขาย 

  
 

เพื#อการสงเคราะห์ ในหลกัทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 
  

 
ด้านสวสัดกิาร (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงนิกองทุน 

 

 
พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป รวม 

 

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559      
รายได้      
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 2,300,790 2,300,790 
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 1,748 12,059 - 1,142,681 1,156,488 
รายไดอื้"น - - - 1,960,975 1,960,975 
รวมรายได้ 1,748 12,059 - 5,404,446 5,418,253 
      

ค่าใช้จ่าย      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 87 - 3,385,849 3,385,936 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์      
   แห่งประเทศไทย - - - 401,190 401,190 
ภาษีเงินได ้ - 848 - 178,537 179,385 
รวมค่าใช้จ่าย - 935 - 3,965,576 3,966,511 
      

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,748 11,124 - 1,438,870 1,451,742 
      

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื#น:      
รายการที"จะจดัประเภทรายการใหม่      
   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - - - - - 
   การเปลี"ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื"อขาย      
       ที"บริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - 341,690 341,690 
   การเปลี"ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื"อขาย      
       ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - 4,599 - - 4,599 

รวมรายการที#จะจัดประเภทรายการใหม่      
   ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั - 4,599 - 341,690 346,289 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

 

90 

24 ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุน (ต่อ) 
 
ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที"ไดร้วมเป็นส่วนหนึ"งของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
เบด็เสร็จเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี$  (ต่อ) 
 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 
เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

   
เงนิกองทุน 

  
  

เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน 
  

 
เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื"อขาย 

  
 

เพื#อการสงเคราะห์ ในหลกัทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 
  

 
ด้านสวสัดกิาร (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงนิกองทุน 

 

 
พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป รวม 

      

รายการที"จะไม่จดัประเภทรายการใหม่      
    ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
    การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั      
        ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - - - - 

รวมรายการที"จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่      
   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - - - - - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสร็จรวม 1,748 15,723 - 1,780,560 1,798,031 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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24 ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุน (ต่อ) 
 
ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที"ไดร้วมเป็นส่วนหนึ"งของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
เบด็เสร็จเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี$  (ต่อ) 
 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 
เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

   
เงนิกองทุน 

  
  

เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน 
  

 
เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื"อขาย 

  
 

เพื#อการสงเคราะห์ ในหลกัทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 
  

 
ด้านสวสัดกิาร (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงนิกองทุน 

 

 
พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป รวม 

 

สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558      
รายได้ 

  
 

  รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 1,955,884 1,955,884 
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 2,956 10,409 - 902,455 915,820 

รายไดอื้"น - - - 1,798,252 1,798,252 

รวมรายได้ 2,956 10,409 - 4,656,591 4,669,956 
     

ค่าใช้จ่าย      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 105 - 3,027,314 3,027,419 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์      

   แห่งประเทศไทย - - - 401,379 401,379 

รวมค่าใช้จ่าย - 105 - 3,428,693 3,428,798 
      

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,956 10,304 - 1,227,898 1,241,158 
      

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื#น:      
รายการที"จะจดัประเภทรายการใหม่      
   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
   การเปลี"ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื"อขาย      
       ที"บริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - (215,966) (215,966) 
   การเปลี"ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื"อขาย      
       ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - (1,806) - - (1,806) 

รวมรายการที#จะจัดประเภทรายการใหม่      
   ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั - (1,806) - (215,966) (217,772) 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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24 ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุน (ต่อ) 
 
ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที"ไดร้วมเป็นส่วนหนึ"งของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
เบด็เสร็จเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี$  (ต่อ) 
 

 
(หน่วย : พนับาท) 

 
เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

   
เงนิกองทุน 

  
  

เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน 
  

 
เงนิกองทุน คุ้มครองผู้ลงทุน ในสัญญาซื"อขาย 

  
 

เพื#อการสงเคราะห์ ในหลกัทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 
  

 
ด้านสวสัดกิาร (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงนิกองทุน 

 

 
พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป รวม 

      

รายการที"จะไม่จดัประเภทรายการใหม่      
    ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
    การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั      
        ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - - (13,702) (13,702) 

รวมรายการที"จะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่      
   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - - - (13,702) (13,702) 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสร็จรวม 2,956 8,498 - 998,230 1,009,684 

 
25 รายได้จากการดาํเนินงาน 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ค่าธรรมเนียมการซื$อขายหลกัทรัพย ์ 1,649,855 1,371,622 1,281,627 1,076,551 
รายไดจ้ากงานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 1,018,481 982,425 - - 
ค่าธรรมเนียมหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 539,130 494,133 539,130 494,133 
รายไดจ้ากการบริการบริษทัหลกัทรัพย ์ 508,537 466,375 - - 
รายไดจ้ากงานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ 497,657 419,887 - - 
ค่าบริการขอ้มลู 340,012 306,962 290,530 250,130 
รายไดจ้ากงานรับฝากหลกัทรัพย ์ 290,297 282,827 - - 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 132,570 87,381 67,189 29,361 
ค่าสนบัสนุนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 122,461 105,709 122,314 105,709 

รายไดจ้ากงานนายทะเบียนกองทุน - 1,084 - - 

 5,099,000 4,518,405 2,300,790 1,955,884 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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26 รายได้จากเงินลงทุน – สุทธิ 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
      

ดอกเบี$ยรับ  355,300 503,598 198,858 294,966 
หกั ดอกเบี$ยจ่าย      
 เงินกูย้มืระยะสั$นจากกิจการยอ่ย  7 - - (32,010) (26,546) 
 ทรัพยสิ์นเพื"อความมั"นคง      

    ส่วนของสมาชิก  (147,635) (203,413) - - 

ดอกเบี$ยรับ - สุทธิ  207,665 300,185 166,848 268,420 
รายไดเ้งินปันผลจาก      
   กองทุนรวม  376,095 111,335 376,095 111,335 
   กิจการยอ่ย  12 - - 377,317 438,399 
   กิจการร่วมคา้ 13 - - 8,497 - 
   กิจการร่วม 13 - - 31,487 9,446 
   กองทุนส่วนบุคคล  61 18 35 10 
   กิจการอื"น  29,231 2,535 29,231 2,535 
กาํไรที"เกิดขึ$นจริงจากเงินลงทุน  191,705 67,265 191,436 65,943 
ผลกาํไร(ขาดทุน)ที"ยงัไม่เกิดขึ$นจริงจาก 
   เงินลงทุน  (37,896) 10,426 (36,517) 9,073 

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  - 250 - 250 

  766,861 492,014 1,144,429 905,411 

 
27 รายได้อื#น 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

รายไดจ้ากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน 72,737 53,757 72,737 53,757 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหารและจดัการกองทุน 24,513 22,099 - - 
รายไดค่้าปรับ 21,198 11,139 13,094 7,859 
รายไดค่้าบริการ 16,237 13,566 1,840,240 1,643,421 
รายไดค่้าเช่าและสาธารณูปโภค 12,524 11,471 12,524 11,471 
รายไดจ้ากการจดักิจกรรมทางการตลาด 3,355 34,214 3,355 34,214 
ค่าโอนสิทธิการเป็นสมาชิกของบริษทัหลกัทรัพย ์ 1,200 18,500 - 18,000 

รายไดอื้"น 29,389 39,919 19,025 29,530 

 181,153 204,665 1,960,975 1,798,252 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
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28 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ผู้บริหารสําคัญ     
เงินเดือนและผลประโยชน์อื"นๆ 173,781 162,066 173,781 162,066 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี$ยงชีพ 9,695 10,003 9,695 10,003 

 183,476 172,069 183,476 172,069 
     

พนักงานอื#นๆ     
เงินเดือนและผลประโยชน์อื"นๆ 1,219,853 1,138,378 1,210,988 1,138,478 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี$ยงชีพ 62,445 61,476 61,869 61,476 

 1,282,298 1,199,854 1,272,857 1,199,954 
     

 1,465,774 1,371,923 1,456,333 1,372,023 

 
กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั$ งกองทุนสํารองเลี$ ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มกิจการบนพื$นฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3.00 ถึง ร้อยละ 15.00 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มกิจการจ่ายสมทบ 
ในอตัราร้อยละ 10.00 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี$ ยงชีพนี$ ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี$ยงชีพตาม
ขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที"ไดรั้บอนุญาตแห่งหนึ"ง 
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29 เงินอุดหนุนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) 
 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สํานักงาน ก.ล.ต. 
(“สาํนกังาน”) ตามอตัราที"คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
 
ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมีหลกัเกณฑก์ารเรียกเก็บสําหรับปี 
พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 (ระยะเวลา 3 ปี) ดงันี$  
 
1. เรียกเก็บในอตัราร้อยละ 0.002 ของมลูค่าการซื$อขายหลกัทรัพยข์องปีที"เรียกเก็บ 
2. เรียกเก็บจากส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนที"ไม่เคยขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อสํานักงานในอตัราเดียวกับ 

ที"สํานักงานเรียกค่าธรรมเนียมจากบริษัทจดทะเบียนที"มีหน้าที"จัดทาํและส่งรายงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 
อยา่งไรก็ตาม หากในช่วงระยะเวลาดงักล่าวมีเหตุการณ์เปลี"ยนแปลงหรือมีปัญหาจากการดาํเนินการ อาจมีการทบทวนหลกัเกณฑ์
และเงื"อนไขขา้งตน้ได ้
 
นอกจากนี$ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยงัมีมติให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษทั ตลาดสัญญาซื$อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด 
(มหาชน) (กิจการยอ่ย) สาํหรับการประกอบกิจการเป็นศูนยซื์$อขายสัญญาซื$อขายล่วงหน้าโดยกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมสําหรับปี 
พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 ในอตัราปีละ 2 ลา้นบาท  
 

30 ค่าใช้จ่ายอื#น 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน 75,958 58,752 75,838 55,231 
ค่าใชจ่้ายเดินทางและพาหนะ 30,386 34,532 30,386 34,531 
เงินสนบัสนุน 26,465 28,120 36,367 28,120 
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสถาบนัต่างๆ 4,982 4,228 4,207 3,483 
ค่าใชจ่้ายในการประชุม 3,884 3,721 3,786 3,704 
ค่ารับรอง 2,052 2,491 2,127 2,491 

ค่าใชจ่้ายอื"น 9,070 11,518 8,121 8,982 

 152,797 143,362 160,832 136,542 
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31 ภาษีเงินได้ 
 

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี"ยวกบัภาษีเงินได ้(ฉบบัที" 271) ไดก้าํหนดให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นบริษทัหรือ
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฏากร เป็นผลใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ มีหนา้ที"เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ตั$งแต่วนัที" 
9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึ" งเป็นวนัถดัจากวนัที"ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน     

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 284,799 139,700 133,853 - 

รวมภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 284,799 139,700 133,853 - 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

รายการที"เกิดจากผลแตกต่างชั"วคราว  43,197 266 44,684 - 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  43,197 266 44,684 - 
     

รวมภาษีเงินได ้ 327,996 139,966 178,537 - 
 

ภาษีเงินไดส้าํหรับกาํไรก่อนหกัภาษีเงินไดข้องกลุ่มกิจการมีจาํนวนเงินแตกต่างจากผลคูณทางทฤษฎีของกาํไรทางบญัชีคูณกบัอตัรา
ภาษีของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี$  

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายก่อนภาษีเงินได ้ 1,989,884 1,522,322 1,630,279 1,241,158 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20      
   (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 20) 397,977 304,464 326,056 248,232 
รายไดที้"ไม่ตอ้งเสียภาษี (17,417) (439) (15,931) - 
ค่าใชจ่้ายที"ไม่สามารถหกัภาษี 86,005 1,242 85,418 - 
รายการตดับญัชีระหวา่งกิจการที"เกี"ยวขอ้งกนั      
   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 78,285 83,148 - - 
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย - เฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์      
   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ (262,288) (248,232) (262,288) (248,232) 
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย - กองทุนคุม้ครองผูล้งทุน      
   ในสัญญาซื$อขายล่วงหนา้และกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน 
   ในหลกัทรัพย ์(สุทธิจากภาษีเงินได)้ (2,377) (217) (2,225)  
การปรับปรุงรายการภาษีเงินไดร้อตดับญัชีที"ไม่ไดบ้นัทึก     

   ในงวดก่อน 47,811 - 47,507 - 

ภาษีเงินได ้ 327,996 139,966 178,537 - 
 

อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉลี"ยถ่วงนํ$าหนกัเป็นร้อยละ 16.48 (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 9.19) 
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32 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที#ไม่เกี#ยวข้องกนั 
 

  

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

ภาระผูกพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน     
อาคารและสิ"งปลูกสร้างอื"น - - - - 

คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - 20,680 - 20,680 

 - 20,680 - 20,680 

     
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานที#ยกเลิกไม่ได้     
ภายในหนึ"งปี 14,269 11,207 14,269 11,207 

เกินหนึ"งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 28,092 19,516 28,092 19,516 

 42,361 30,723 42,361 30,723 

     
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าที#ดนิ     
ภายในหนึ"งปี 15,679 13,525 15,679 13,525 
เกินหนึ"งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 62,716 47,037 62,716 47,037 

เกิน 5 ปี 111,957 143,315 111,957 143,315 

 190,352 203,877 190,352 203,877 

     
ภาระผูกพนัสําหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบงาน     
   เทคโนโลยี     
ภายในหนึ"งปี 54,724 55,106 54,724 55,106 

เกินหนึ"งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 77,525 133,172 77,525 133,172 

 132,249 188,278 132,249 188,278 

 
นอกจากนี$  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีขอ้ผกูพนัจากการเขา้ทาํสัญญาซื$อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจจาํนวน 1 กองทุน (หมายเหตุ 9) 
ซึ" งเป็นกองทุนรวมที"เนน้ลงทุนโดยตรงในกิจการที"เกี"ยวขอ้งกบัพลงังาน พลงังานทดแทนหรือธุรกิจที"สนบัสนุนนโยบายของภาครัฐ 
ที"เกี"ยวข้องกับพลงังาน โดยบริษทัจดัการกองทุนอาจมีการเรียกชาํระเงินเพิ"มเติมจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ จาํนวน 18.4 ลา้นบาท   
เวน้แต่ไดรั้บการเรียกชาํระครบตามจาํนวนเงินผกูพนัจองซื$อหรือสิ$นสุดของระยะเวลาของสัญญาที" 10 ปี (วนัที" 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560) 
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33 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 
 
33.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการเชื"อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี$ สินทางการเงินจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสําคญักับ
มลูค่าตามบญัชี 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดบัที# 1 
 
หลกัทรัพยเ์ผื"อขายที"แสดงอยู่ใน เงินลงทุนระยะยาว และเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์วดัมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนตามราคาเสนอซื$อที"อา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ$นรอบระยะเวลา
รายงาน  
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดบัที# 2 
 
หลกัทรัพยเ์ผื"อขายที"แสดงอยู่ใน เงินลงทุนชั"วคราว เงินลงทุนระยะยาว เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์และ 
เงินลงทุนทั"วไปที"อยู่ในเงินลงทุนระยะสั$ นประกอบดว้ยหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจจาํนวน 2 กองทุนวดัมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนตามราคาเสนอซื$อที"อ้างอิงจากสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ณ วนัทาํการสุดท้ายของวนัสิ$นรอบ
ระยะเวลารายงาน  
 
เงินลงทุนในตราสารหนี$ ที"ถือจนครบกาํหนดและหลกัทรัพยเ์พื"อคา้ไดแ้ก่เงินฝากประจาํ พนัธบตัร และหุ้นกู ้โดยวดัมูลค่า
ยุติธรรมของเงินฝากประจาํซึ" งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที"  2 โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดตามสัญญาด้วยอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี"ยธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง สําหรับพนัธบตัรและหุ้นกู้จะวดัมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยที์"มีการซื$อขาย  
ในตลาดโดยคาํนวณจากอตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี$ ไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัที" ในงบแสดง
ฐานะทางการเงิน 
 
เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดบัที# 3 
 
เนื"องจากเงินลงทุนทั"วไปของกลุ่มกิจการเป็นเงินลงทุนในบริษทัจาํกดัโดยที"กลุ่มกิจการมีสัดส่วนในการถือหุ้นอย่างไม่มี
สาระสําคญัส่งผลให้กลุ่มกิจการไม่มีอาํนาจในการควบคุมและตัดสินใจในบริษัทผูถู้กลงทุนทาํให้การหาข้อมูลเพื"อใช้
ประกอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนเป็นไปไดย้ากในทางปฏิบติั นอกจากนี$ กลุ่มกิจการผูถู้กลงทุนไม่ไดอ้ยู่ใน
ตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั$นเงินลงทุนดงักล่าวจึงไม่มีราคาในการซื$อขายที"จะนาํมาใชเ้ป็นมูลค่ายุติธรรม ทั$งนี$ กลุ่มกิจการยงัไม่มี
แผนการที"จะขายเงินลงทุนทั"วไป จึงไม่ไดท้าํการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าว ดว้ยเหตุนี$ กลุ่มกิจการจึงไม่สามารถ
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั"วไปในหมายเหตุประกอบงบการเงินได ้และไดแ้สดงมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าว 
ดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื"อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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34 คดฟ้ีองร้องและหนี"สินที#อาจเกิดขึ"น 
 

34.1 คดฟ้ีองร้อง 
 
34.1.1 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มกิจการเป็นโจทกฟ้์องกลุ่มบริษทัประกนัภยัเพื"อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิง
ไหมอ้าคารสํานักงานของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (อาคารเดิม) เมื"อปี พ.ศ. 2553 เป็นจาํนวนเงิน 123 ลา้นบาท พร้อม
ดอกเบี$ยร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยศาลชั$นตน้และศาลอุทรณ์พิพากษายกฟ้องคดีนี$ เมื"อวนัที" 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และ
วนัที" 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตามกลุ่มกิจการไดย้ื"นฎีกาต่อศาลและ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2559 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เนื"องจากผลของคดียงัมีความไม่แน่นอน กลุ่มกิจการจึงไม่ไดบ้นัทึก
รายไดด้งักล่าวในงบการเงินสาํหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 
 

34.2 หนี"สินที#อาจเกดิขึ"น 
 
34.2.1 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีภาระเกี"ยวกบัหนงัสือคํ$าประกนักบัธนาคารเป็นจาํนวนเงินรวม 
6.99 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 6.99 ลา้นบาท) เพื"อคํ$าประกนัการใชไ้ฟฟ้าในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ ซึ" งผูบ้ริหารคาดว่า 
จะไม่มีหนี$ สินที"มีภาระสาํคญัเกิดขึ$น 
 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอ้อกหนงัสือรับทราบภาระหนี$ สิน (Letter of Comfort) กบัธนาคารเกี"ยวกบัวงเงินเบิกเกินบญัชี
ที"ให้กับบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จาํกัด (“สํานักหักบัญชี”) ซึ" งเป็นกิจการย่อยแห่งหนึ" ง ในวงเงิน  
2,400 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 2,400 ลา้นบาท) เพื"อรองรับงานชาํระราคาหลกัทรัพยต์ราสารทุนและตราสารอนุพนัธ์ 
โดยตลาดหลักทรัพยฯ์ รับรองว่าจะดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นในสํานักหักบัญชีในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุน 
จดทะเบียน จนกระทั"งวนัสิ$นสุดของระยะเวลาการใหสิ้นเชื"อ นอกจากนี$  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยงัตอ้งให้การสนับสนุน
การดาํเนินงานของสํานักหักบญัชีเพื"อให้สํานักหักบญัชีมีความสามารถในการชาํระหนี$ แก่ธนาคาร ทั$งนี$  ณ วนัที"  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 สาํนกัหกับญัชียงัไม่มีการเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 
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34 คดฟ้ีองร้องและหนี"สินที#อาจเกิดขึ"น (ต่อ) 
 

34.2 หนี"สินที#อาจเกดิขึ"น (ต่อ) 
 
34.2.2 กจิการย่อย 
 

34.2.2.1 ในปี พ.ศ. 2552 กิจการย่อยแห่งหนึ" งถูกฟ้องเป็นจาํเลยร่วมกบับุคคลและนิติบุคคลอื"นในคดีละเมิดเรียก
ทรัพยสิ์นคืนและค่าเสียหายที"เกี"ยวเนื"องกบัการปลอมแปลงใบหุน้สามญั   
 
เมื"อวนัที" 22 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ศาลฏีกาพิพากษา โดยใหกิ้จการยอ่ย และบุคคลที"เกี"ยวขอ้งร่วมกนัรับผิด
ต่อโจทก ์ในการชดใชคื้นหุ้น หากคืนไม่ไดใ้ห้ใชร้าคาหุ้นตามราคาที"มีการซื$อขายครั$ งสุดทา้ยในวนัที"ใช้
คืน พร้อมเงินปันผลใหแ้ก่โจทก ์รวมค่าความเสียหายทั$งสิ$นประมาณ 318.68 ลา้นบาท 
 
ทั$งนี$  กลุ่มบริษทัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดท้าํประกนัภยัคุม้ครองความรับผดิของผูป้ระกอบวชิาชีพ (Financial 
Institutional Professional Indemnity Insurance) ซึ" งครอบคลุมถึงความรับผดิสาํหรับคดีนี$  โดยในปี  
พ.ศ.2559 บริษทัประกนัภยัมีหนังสือยืนยนัความรับผิดชอบในการชดใชค้วามเสียหายส่วนของกิจการ
ย่อย จาํนวน 106.23 ลา้นบาท และต่อมาเมื"อวนัที" 18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 บริษทัประกนัภยัไดช้ดใช้
ค่าเสียหายจาํนวนดงักล่าวใหก้บัโจทกเ์รียบร้อยแลว้  
 
กิจการยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหนี$ สินจากคดีดงักล่าวในงบการเงินสาํหรับปีสิ$นสุดวนัที"  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558  

 
34.2.2.2 วนัที" 6 มกราคม พ.ศ. 2557 กิจการย่อยแห่งหนึ" งถูกฟ้องเป็นจาํเลยร่วมกบับุคคลและนิติบุคคลอื"นใน 

คดีละเมิดที"เกี"ยวเนื"องจากการปฏิบติัหนา้ที"ของผูแ้นะนาํการลงทุนของบริษทัสมาชิกจนเป็นเหตุให้โจทก์
ไดรั้บความเสียหาย โดยถูกเรียกร้องให้ร่วมกนัชดเชยค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 0.96 ลา้นบาทโดย  
ณ วนัที" 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ศาลฎีกาตดัสินยกฟ้องคดี  

 
กิจการย่อยไม่ไดบ้นัทึกค่าเสียหายดงักล่าว ในงบการเงินสําหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2558 
 

34.2.2.3 วนัที" 30 เมษายน พ.ศ. 2558 กิจการย่อยแห่งหนึ" งและพนักงานของกิจการย่อยถูกฟ้องเป็นจาํเลยร่วมกบั
นิติบุคคลอื"นในคดีละเมิดที"เกี"ยวเนื"องจากการปฏิบติัหน้าที"ของพนักงานของกิจการย่อยจนเป็นเหตุให้
โจทกไ์ดรั้บความเสียหาย โดยถูกเรียกร้องให้ร่วมกนัชดเชยค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 1.48 ลา้นบาท 
ต่อมา ณ วนัที" 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 โจทกไ์ดย้ื"นขอถอนฟ้องคดีจากศาลชั$นตน้  

 
กิจการย่อยไม่ไดบ้นัทึกค่าเสียหายดงักล่าว ในงบการเงินสําหรับปีสิ$นสุดวนัที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2558 
 




