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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(หน่วย : พนับาท)

ตามทปีรับใหม่ ตามทปีรับใหม่

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 9 1,261,212 717,184 854,342 612,363

เงินฝากธนาคารสาํหรับผลประโยชนท์างการเงินรอจ่ายคืน 67,683 65,775 - -

ทรัพยสิ์นหลกัประกนัและผลประโยชน์ 18 13,397,885 10,159,968 - -

เงินลงทุนระยะสนั - สุทธิ 10 6,649,894 10,177,043 6,649,894 10,177,043

ลูกหนีและรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 8, 11 662,941 342,743 678,875 335,760

ดอกเบียคา้งรับ  25,692 37,687 121,569 35,727

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 8, 12 199,805 208,216 97,012 109,490

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 22,265,112 21,708,616 8,401,692 11,270,383

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในกิจการยอ่ย 13 - - 1,697,291 1,497,291

เงินลงทุนในกิจการร่วม และกิจการร่วมคา้  - สุทธิ 14 973,019 953,512 800,620 800,620

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 15 8,478,268 8,312,060 8,478,268 8,312,060

ทรัพยสิ์นเพอืความมนัคงและผลประโยชน์ 19 1,902,397 1,721,360 142,510 140,043

เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 25 789,710 751,532 789,710 751,532

เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้ 25 91,486 82,875 - -

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการยอ่ย 8 - - 5,046,791 -

เงินสาํรองเพอืความมนัคงของสาํนกัหกับญัชี 20 5,124,320 - - -

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 16 5,137,395 5,537,293 5,136,505 5,535,860

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 17 426,858 466,673 425,940 465,441

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 2,356 2,322 - -

เงินมดัจาํ 4,985 2,614 4,985 2,614

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 22,930,794 17,830,241 22,522,620 17,505,461

รวมสินทรัพย์ 45,195,906 39,538,857 30,924,312 28,775,844

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯงบการเงนิรวม
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(หน่วย : พนับาท)

ตามทปีรับใหม่ ตามทปีรับใหม่

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หนสิีนและเงนิกองทุน

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีหลกัประกนัและผลประโยชน์ 18 13,397,885 10,159,968 - -

เจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8, 22 1,027,613 1,031,503 1,014,128 1,015,505

ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ 313,867 319,629 273,530 277,684

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 174,364 118,404 115,330 74,957

เงินกูย้ืมระยะสนัจากกิจการยอ่ย 8 - - 2,921,500 2,574,500

หนีสินหมุนเวียนอืน 8, 23 301,125 317,321 124,600 150,830

รวมหนีสินหมุนเวยีน 15,214,854 11,946,825 4,449,088 4,093,476

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เจา้หนีทรัพยสิ์นเพอืความมนัคงและผลประโยชน์ 19 1,759,887 1,581,317 - -

เงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 25 313,375 293,874 313,375 293,874

เงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้ 25 36,824 28,835 - -

สาํรองผลประโยชนพ์นกังาน 24 401,318 238,263 401,318 238,263

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 85,135 44,684 83,807 44,684

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 9,666 7,396 8,769 7,396

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 2,606,205 2,194,369 807,269 584,217

รวมหนีสิน 17,821,059 14,141,194 5,256,357 4,677,693

เงนิกองทนุ

เงินกองทุน 4, 25 26,724,008 25,009,898 25,008,151 23,702,396

องคป์ระกอบอืนของเงินกองทุน 4 650,837 387,763 659,804 395,755

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 2 2 - -

รวมเงนิกองทุน 27,374,847 25,397,663 25,667,955 24,098,151

รวมหนีสินและเงนิกองทุน 45,195,906 39,538,857 30,924,312 28,775,844

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯงบการเงนิรวม
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(หน่วย : พนับาท)

ตามทปีรับใหม่ ตามทปีรับใหม่

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

รายได้

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 27 5,006,640 5,099,000 2,281,975 2,300,790

รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 28 1,045,019 766,861 1,308,635 1,144,429

รายไดอื้น 29 279,603 181,153 1,864,394 1,960,975

รวมรายได้ 6,331,262 6,047,014 5,455,004 5,406,194

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 30 1,569,086 1,465,774 1,527,637 1,456,333

ค่าตอบแทนกรรมการ 8 26,323 25,287 22,761 22,203

ค่าใชจ่้ายการตลาด 221,930 158,801 208,861 144,589

ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ความรู้ 161,731 178,925 161,826 178,990

ค่าใชจ่้ายทางตรงงานบริการ 292,393 286,133 - -

ค่าใชจ่้ายอาคารและสาํนกังาน 199,715 231,602 199,476 231,389

ค่าใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยี 212,787 190,757 212,511 190,622

เงินอุดหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 31 491,110 536,451 489,110 534,451

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16, 17 463,433 467,132 462,867 466,440

ค่าใชจ่้ายอืน 32 179,348 152,797 199,534 160,832

รวมค่าใช้จ่าย 3,817,856 3,693,659 3,484,583 3,385,849

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

   กิจการร่วม และกิจการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 14 34,150 25,831 - -

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,547,556 2,379,186 1,970,421 2,020,345

รายการทไีม่เกยีวข้องกับการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 26 9,215 11,124 9,215 11,124

รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญา

   ซือขายล่วงหนา้ - สุทธิ 26 622 764 - -

เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 8 (221,075) (401,190) (221,075) (401,190)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงนิได้ 2,336,318 1,989,884 1,758,561 1,630,279

ภาษีเงินได้ 4, 33 (503,729) (230,614) (335,024) (81,155)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,832,589 1,759,270 1,423,537 1,549,124

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสําหรับปี

ส่วนทีเป็นของกิจการใหญ่ 1,832,589 1,759,270 1,423,537 1,549,124

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

1,832,589 1,759,270 1,423,537 1,549,124

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย 1,832,589 1,759,270 1,423,537 1,549,124

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอืน :

รายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่

   ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง

   ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอืนในกิจการร่วม 14 53 (11) - -

   การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน

      เผือขายทีบริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 26 322,123 341,690 322,123 341,690

   การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน

      เผือขายในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 26 9,462 4,599 9,462 4,599

   ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั 4, 26 (68,564) (97,380) (67,536) (97,382)

รวมรายการทจีะจัดประเภทรายการใหม่

   ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง 263,074 248,898 264,049 248,907

รายการทจีะไม่จัดประเภทรายการใหม่

   ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง

   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์

       หลงัออกจากงาน 26 (147,924) (61) (147,227) -

   ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่

       ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั 26 29,445 - 29,445 -

รวมรายการทจีะไม่จัดประเภทรายการใหม่

ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง (118,479) (61) (117,782) -

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 144,595 248,837 146,267 248,907

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,977,184 2,008,107 1,569,804 1,798,031

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    ส่วนทีเป็นของกิจการใหญ่ 1,977,184 2,008,107 1,569,804 1,798,031

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - -

1,977,184 2,008,107 1,569,804 1,798,031

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

งบการเงนิรวม
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเงนิกองทุน

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การเปลยีนแปลงใน การเปลยีนแปลงใน

มูลค่าของเงนิ มูลค่าของเงนิ

ลงทุนเผือขาย ลงทุนเผือขาย ส่วนแบ่งขาดทุน

ทบีริหารโดยตลาด ในกองทุนคุ้มครอง เบ็ดเสร็จอืน รวม ส่วนได้เสีย รวม

หลกัทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ จากกิจการร่วม องค์ประกอบอืน รวม ทไีม่มอํีานาจ ส่วนของ

หมายเหตุ เงนิกองทุน  (สุทธิทางภาษ)ี  (สุทธิทางภาษ)ี  (สุทธิทางภาษ)ี ของเงนิกองทุน เงนิกองทุน ควบคุม เงนิกองทุน

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

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 26 (61) 246,700 2,207 (9) 248,898 248,837 - 248,837

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย 26 1,759,270 - - - - 1,759,270 - 1,759,270
-

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 25,009,898 382,971 4,873 (81) 387,763 25,397,661 2 25,397,663

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2560 25,009,898 382,971 4,873 (81) 387,763 25,397,661 2 25,397,663

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 26 (118,479) 256,671 6,350 53 263,074 144,595 - 144,595

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย 26 1,832,589 - - - - 1,832,589 - 1,832,589
-

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 26,724,008 639,642 11,223 (28) 650,837 27,374,845 2 27,374,847

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

องค์ประกอบอืนของเงนิกองทุน

งบการเงนิรวม

(หน่วย : พนับาท)
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเงนิกองทุน (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การเปลยีนแปลงในมูลค่า การเปลยีนแปลงในมูลค่า

ของเงนิลงทุนเผือขาย ของเงนิลงทุนเผือขาย

ทบีริหารโดยตลาด ในกองทุนคุ้มครอง รวม

หลกัทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ รวมองค์ประกอบอืน ส่วนของ

หมายเหตุ เงนิกองทุน  (สุทธิทางภาษ)ี  (สุทธิทางภาษ)ี ของเงนิกองทุน เงนิกองทุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2559  22,153,272 144,182 2,666 146,848 22,300,120

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 26 - 246,700 2,207 248,907 248,907

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย 26 1,549,124 - - - 1,549,124

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23,702,396 390,882 4,873 395,755 24,098,151

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2560 23,702,396 390,882 4,873 395,755 24,098,151

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 26 (117,782) 257,699 6,350 264,049 146,267

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย 26 1,423,537 - - - 1,423,537

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 25,008,151 648,581 11,223 659,804 25,667,955

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ

องค์ประกอบอืนของเงนิกองทุน

(หน่วย : พนับาท)
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายก่อนภาษีเงินได้ 2,336,318 1,989,884 1,758,561 1,630,279

รายการปรับปรุง

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 16, 17 463,433 467,132 462,867 466,440

รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 28 (1,021,190) (804,757) (1,292,825) (1,180,946)

รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 26 (9,215) (11,124) (9,215) (11,124)

รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน

ในสัญญาซือขายล่วงหนา้ - สุทธิ 26 (622) (764) - -

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 10 (10,918) - (10,918) -

หนีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ) - (3,913) - (3,886)

สาํรองผลประโยชน์พนกังาน 24 25,222 26,576 23,290 26,576

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 29 (32,971) (325) (32,938) (332)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

        กิจการร่วม และกิจการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 14 (34,150) (25,831) - -

1,715,907 1,636,878 898,822 927,007

การเปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ทรัพยสิ์นหลกัประกนัและผลประโยชน์ (3,237,917) (1,330,353) - -

ลูกหนีและรายไดค้า้งรับ (320,198) 10,202 (343,115) (19,370)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอนื 11,758 40,743 13,478 46,610

ทรัพยสิ์นเพือความมนัคงและผลประโยชน์ (181,037) (121,757) (2,467) (1,801)

เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ (41,552) (35,469) (41,552) (35,469)

เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ (8,833) (10,023) - -

เงินมดัจาํ (2,371) 421 (2,371) 411

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน(ลดลง)

เจา้หนีหลกัประกนัและผลประโยชน์ 3,237,917 1,330,353 - -

เจา้หนีและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (140,328) (203,926) (137,118) (203,614)

ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ (5,762) 2,254 (4,154) 11,305

หนีสินหมนุเวยีนอืน (22,556) (17,477) (31,138) (25,132)

เจา้หนีทรัพยสิ์นเพือความมนัคงและผลประโยชน์ 178,570 119,956 - -

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 19,501 18,788 19,501 18,788

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุน

คุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ 7,989 8,855 - -

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 24 (3,034) (10,772) (2,554) (10,772)

จ่ายผลประโยชน์พนกังานทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี - (4,785) - (4,785)

หนีสินไม่หมุนเวยีนอนื 2,270 (223) 1,373 (223)

เงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,210,324 1,433,665 368,705 702,955

หกั จ่ายภาษีเงินได้ (447,789) (216,551) (293,619) (58,896)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 762,535 1,217,114 75,086 644,059

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุน 826,669 453,882 749,471 444,589

เงินปันผลรับ 214,644 409,019 506,931 826,294

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนระยะสัน 10 (3,607,599) (6,727,979) (3,607,599) (6,727,979)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสัน 10 7,160,566 3,825,321 7,160,566 3,825,321

รับคืนเงินลงทุนในกิจการยอ่ย 13 - - 10,000 -

ซือเงินลงทุนในกิจการยอ่ย 13 - - (210,000) (400,000)

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนระยะยาว 15 (3,535,643) (2,519,728) (3,535,643) (2,519,728)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 15 3,676,658 2,624,102 3,676,658 2,624,102

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการยอ่ย 8 - - (5,046,791) -

เงินสาํรองเพือความมนัคงของสาํนกัหกับญัชี (5,124,320) - - -

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (189,693) (208,742) (189,693) (208,742)

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 411,887 2,471 411,563 2,471

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (77,202) (69,180) (77,202) (69,180)

เงินสดรับจากส่วนแบ่งกาํไรในกิจการร่วมคา้ 4,555 8,497 - -

เงินสดรับจากส่วนแบ่งกาํไรในกิจการร่วม 9,446 31,487 - -

รับผลประโยชน์กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 12,589 12,082 12,589 12,082

รับผลประโยชน์กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ 844 1,168 - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (216,599) (2,157,600) (139,150) (2,190,770)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการยอ่ย 8 - - 457,000 895,000

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการยอ่ย 8 - - (110,000) (217,000)

ดอกเบียจ่าย - - (40,957) (32,010)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน - - 306,043 645,990

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ(ลดลง)สุทธิ 545,936 (940,486) 241,979 (900,721)

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

ยอดคงเหลือปลายปี 1,328,895 782,959 854,342 612,363

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพมิเติม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 1,261,212 717,184 854,342 612,363

เงินฝากธนาคารสาํหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน 67,683 65,775 - -

1,328,895 782,959 854,342 612,363

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ผลกาํไร(ขาดทุน)ทียงัไม่เกิดขึนจริงจากหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 322,176 341,679 322,123 341,690

ผลกาํไร(ขาดทุน)ทียงัไม่เกิดขึนจริงจากหลกัทรัพยเ์ผอืขาย

ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 9,462 4,599 9,462 4,599

เจา้หนีอนืจากการซือสินทรัพย์ 135,741 9,197 135,741 9,197

จดัประเภทเงินลงทุน - 1,193,260 - 1,193,260

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯงบการเงินรวม

13



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

1 ข้อมูลทวัไป 

 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย “ตลาดหลกัทรัพยฯ์” เป็นนิติบุคคลทีจดัตงัขึนตามพระราชบญัญติัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 

โดยมีวัตถุประสงค์เพือทําหน้าทีเป็นตลาดหรือศูนย์กลางการซือขายหลกัทรัพย ์และให้บริการทีเกียวขอ้งโดยไม่นําผลกาํไรมาแบ่งปันกัน  

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เริมการซือขายหลกัทรัพยเ์มือวนัที 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ปัจจุบนัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดาํเนินงานภายใตพ้ระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และทีอยู่ทีจดทะเบียนตงัอยู่เลขที 93 ชนั 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดงเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ประเทศไทย 

 

เพือวตัถปุระสงคใ์นการรายงาน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกิจการยอ่ยรวมเรียกวา่กลุ่มกิจการ 

 

ธุรกิจหลกัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกิจการยอ่ย ทีสําคญัสรุปไดด้งันี 

 

1) ธุรกิจด้านตราสารทุน ได้แก่ การรับหลักทรัพยจ์ดทะเบียน การจัดระบบการซือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน การให้บริการชําระราคาและ 

ส่งมอบหลกัทรัพย ์การบริหารงานรับฝากหลกัทรัพย ์รวมถึงการกาํกบัดูแลการซือขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัจดทะเบียนและ

บริษทัสมาชิก 

2) ธุรกิจด้านตราสารอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ การจดัระบบการซือขายและการชาํระราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า หรือตราสารอนุพันธ์ทุกประเภท

รวมทงับริการอนืทีเกียวเนืองกบัธุรกรรมการซือขายสัญญาซือขายล่วงหนา้ 

3) การบริการด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การให้บริการระบบงานซือขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต การให้บริการขอ้มูล 

รวมถึงการใหบ้ริการบริษทัหลกัทรัพย ์  

4) การบริการงานนายทะเบียนและการบริการกองทุน ไดแ้ก่ งานนายทะเบียนหลกัทรัพยแ์ละงานบริการกองทุน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เมือวันที  

21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

1 ข้อมูลทวัไป (ตอ่) 

 

รายละเอียดของกิจการยอ่ย กิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงันี 

 

   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที ร้อยละ 

ชือกจิการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจดัตงั พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

กิจการย่อยทางตรง     

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั การให้บริการงานรับฝากและ ไทย 100.00 100.00 

  งานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์    

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม การบริหารกองทุนรวม ไทย 100.00 100.00 

   เพือผูล้งทุนต่างดา้ว จาํกดั      

บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั การจดัการการลงทุนใน ไทย 100.00 100.00 

  ตราสาร NVDR    

บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จาํกดั การให้บริการระบบงาน ไทย 100.00 100.00 

  ดา้นคอมพิวเตอร์    

บริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั (จดทะเบียนเลิกบริษทั การจดัการการลงทุนใน ไทย - 100.00 

   วนัที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560)  ตราสาร DR    

บริษทั ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ ศูนยซื์อขายสัญญาซือขาย ไทย 100.00 100.00 

   (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  ล่วงหนา้    

บริษทั สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั สาํนกัหักบญัชีและบริการระบบงาน ไทย 100.00 100.00 

  หลงัซือขายหลกัทรัพยแ์ละ    

  สญัญาซือขายล่วงหนา้    

บริษทั ฟินเน็ต อินโนเวชนั เน็ตเวิร์ค จาํกดั การบริการระบบการชาํระเงิน  ไทย 100.00 - 

  สาํหรับตลาดทุน    

บริษทั ไลฟ์ฟินคอร์ป จาํกดั การให้บริการระบบเครือขา่ย ไทย 100.00 - 

  อิเลก็ทรอนิกส์เพือการระดมทุน    
     

กิจการร่วมค้า     

บริษทั แฟมมิลี โนฮาว จาํกดั (1) ธุรกิจสือทีเนน้การใหค้วามรู้ ไทย 50.00 50.00 

     ดา้นการเงินและการลงทุน    
     

กิจการร่วม     

กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ กองทุน ไทย 10.41 11.37 

   การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์(2)     

บริษทัหลกัทรัพย ์เพือธุรกิจหลกัทรัพย ์ การให้สินเชือเพือธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 40.65 40.65 

   จาํกดั (มหาชน) (3)  และกิจการการยืม และใหย้มื    

  หลกัทรัพย ์    



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

1 ข้อมูลทวัไป (ตอ่) 

 

รายละเอียดของกิจการยอ่ย กิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงันี (ต่อ) 

 

(1) บริษัท แฟมมิล ีโนฮาว จํากดั   

 

บริษทั แฟมมิลี โนฮาว จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจสือทีนาํเสนอเนือหาดา้นเศรษฐกิจและการลงทุน เพือประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนและการบริหาร

เงินส่วนบุคคลทีมีประสิทธิภาพ ทงันี การดาํเนินธุรกิจของแฟมมิลีโนฮาว จะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการส่งเสริมให้เกิด

วฒันธรรมการลงทุนในหมู่ประชาชนขึนในระยะยาว ตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดร่้วมงานกบับริษทัทีถือหุ้นร่วมกนัแห่งหนึงโดยมีสิทธิในสินทรัพย์

สุทธิร่วมกนั ดงันนัเงินลงทุนในบริษทั แฟมมิลี โนฮาว จาํกดั จึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้  

 

บริษทั แฟมมิลี โนฮาว จาํกดั เป็นบริษทัจาํกดั และหุน้ของบริษทันีไมมี่ราคาเสนอซือขายในตลาด 

 

(2) กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 

 

กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ดาํเนินงานภายใตข้อ้กาํหนดของระเบียบวิธีปฏิบติัเรือง

กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์(ฉบับที 1) พ.ศ. 2541 ซึงกาํหนดให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ลงทุนโดยการจ่ายเงินสมทบครังเดียว เป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท และสัดส่วนการถือครองจะเปลียนแปลงลดลงไปตามสัดส่วนของ

เงินสมทบเพิมเติมทีสมาชิกกองทุนจ่ายเขา้กองทุนฯ ในอนาคต ตลาดหลกัทรัพยฯ์ไม่ได้ควบคุมการดาํเนินงานแต่มีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจเกียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์

ดงันนัเงินลงทุนในกองทุนดงักลา่วจึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม 

 

(3) บริษัทหลกัทรัพย์ เพอืธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากัด (มหาชน) 

 

บริษทัหลกัทรัพย ์เพือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคก์ารก่อตงัขึนเพือเป็นแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่องให้แก่

บริษทัหลกัทรัพย ์และสนบัสนุนการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพยอ์ยา่งยงัยนื ทงันี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ต่งตงัตวัแทนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

จาํนวน 4 คนเขา้เป็นกรรมการบริษทั ซึงมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการจาํนวนทังสิน 12 คนโดยกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจเกียวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทั ดงันนั เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม 

 

บริษทัหลกัทรัพย ์เพือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจาํกดั และหุน้ของบริษทันีไม่มีราคาเสนอซือขายในตลาด 
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2 นโยบายการบัญชี 

 

2.1 เกณฑ์การจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ภายใต้

พระราชบัญญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึงหมายความถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกภายใตพ้ระราชบญัญตัิวิชาชีพบัญชี  

พ.ศ. 2547  

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ ได้จดัทาํขึนโดยใช้เกณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าองคป์ระกอบของ 

งบการเงินยกเวน้เรืองเงินลงทุนทีอธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัตอ่ไป  

 

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีทีสาํคญั

และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึงจดัทาํขึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และตอ้ง

เปิดเผยเรืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารหรือความซับซ้อน หรือเกียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการทีมีนัยสาํคญัต่องบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที 5 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ ฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็นภาษาไทย ในกรณีทีมี

เนือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตา่งกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทมีีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทเีกียวข้อง 

 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที 

1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกียวขอ้งและมีผลกระทบตอ่กลุ่มกิจการอยา่งมีสาระสําคญัมีดงัต่อไปนี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559)  เรือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559)  เรือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559)  เรือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) เรือง การร่วมการงาน 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพิมในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การ

ร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559) 

เพิมเติมจากเดิมทีให้ใชวิ้ธีราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายติุธรรม (เมือมีการประกาศใช)้ ทงันีการเลือกใชน้โยบายบญัชีสําหรับเงิน

ลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหากกิจการเลือกทีจะเปลียนมาใชวิ้ธีส่วน

ไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2559) มีการเปลียนแปลงทีสําคญัคือ ให้ทางเลือกเพิมสําหรับกิจการทีไม่ใช่กิจการ 

ทีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนทีมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมหรือการร่วมคา้ทีเป็นกิจการทีดําเนินธุรกิจเฉพาะด้าน 

การลงทุน โดยในการบนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สียในเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ทีเป็นกิจการทีดาํเนินธุรกิจ

เฉพาะดา้นการลงทุนนนั จะมีทางเลือกในการทีจะยงัคงการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้

นนัๆดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมตามทีบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้นันๆใชอ้ยู่ เพิมเติมจากเดิมทีตอ้งถอดการวดัมูลคา่ยตุิธรรมออก

และแทนดว้ยการจดัทาํงบการเงินรวมของบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ทีเป็นกิจการทีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทมีีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทเีกียวข้อง (ต่อ) 

 

1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที 

1 มกราคม พ.ศ. 2560 และเกียวขอ้งและมีผลกระทบตอ่กลุ่มกิจการอยา่งมีสาระสําคญัมีดงัต่อไปนี (ต่อ) 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปลียนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการตดัจาํหน่ายของสินทรัพย์

ไม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ันไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานนีอาจตกไปหากเขา้ขอ้หนึงขอ้ใดต่อไปนี คือสินทรัพย ์

ไม่มตีวัตนไดถ้กูแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นันคือรายไดเ้ป็นปัจจยัทีเป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าทีจะไดรั้บจากสินทรัพย)์ 

หรือสามารถแสดงไดว้า่รายไดแ้ละการใชป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจทีไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 11 (ปรับปรุง 2559) ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนมากขึนสาํหรับ 1) การซือส่วนได้

เสียในการดาํเนินงานร่วมกนัทีกิจกรรมของการดาํเนินงานร่วมกนันนัประกอบกนัขึนเป็นธุรกิจ ให้ผูซื้อนาํหลกัการบญัชีของ

การรวมธุรกิจมาถือปฏิบตัิ และ 2) ในกรณีทีผูร่้วมดาํเนินงานมีการซือส่วนไดเ้สียในการดาํเนินงานร่วมกนัเพิมขึนนนั ส่วนได้

เสียเดิมทีมีอยูใ่นการดาํเนินงานร่วมกนัจะไม่ถูกวดัมูลคา่ใหม่ หากผูร่้วมดาํเนินงานยงัคงมีการควบคมุร่วมอยู่ 

 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุงใหม่ ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเกียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ได้นํา

มาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติักอ่นวนับงัคบัใช ้

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) เรือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) เรือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  เรือง การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอืน 

   ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560)  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2560) ไดม้ีการปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัการเปลียนแปลงในหนีสิน

ของกิจการทีเกิดขึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทงัทีเป็นรายการทีเป็นเงินสดและรายการทีไมใ่ช่เงินสด 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) ไดม้ีการอธิบายให้ชดัเจนในเรืองวิธีการบญัชีสาํหรับภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

กรณีมีสินทรัพยที์วดัมลูคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมทีมีจาํนวนตาํกวา่มูลคา่ฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเรืองดงัต่อไปนี 

 

- กรณีสินทรัพยที์วดัดว้ยมลูค่ายตุิธรรมมีมลูคา่ตาํกวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์นั ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน จะถือว่า

มีผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีเกิดขึน 

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์นมูลค่าที 

สูงกวา่มลูค่าตามบญัชีได ้ 

- ในกรณีทีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเกียวกบัแหล่งทีมาของกาํไรทางภาษี ทีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอตดับัญชีได้เฉพาะในประเภททีกาํหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับัญชี

จะตอ้งนาํไปประเมนิรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีทีเป็นประเภทเดียวกนัเท่านนั 

- ในการประมาณกาํไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนทีใชหั้กภาษีทีเกิดจากการกลบัรายการของผลแตกต่างชัวคราว

ทีใชหั้กภาษีนนั  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทมีีการปรับปรุง และการตคีวามมาตรฐานทีเกียวข้อง (ตอ่) 

 

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการปรับปรุงใหม่ ซึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมตน้ในหรือ

หลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ทีมีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัและเกียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดน้ํา

มาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติักอ่นวนับงัคบัใช ้(ตอ่) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนว่าการเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียทีถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย  

ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานทีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบทีมีนยัสําคญั

ต่อกลุ่มกิจการ  

 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม และกจิการร่วมค้า 

 

1) กิจการย่อย 

 

กิจการย่อยหมายถึงกิจการ (ซึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ทีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมือกลุ่มกิจการมีการ

เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกียวขอ้งกบัผูไ้ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อ

ผลตอบแทนจากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุม่กิจการรวมงบการเงินของกิจการยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตงัแต่วนัที

กลุม่กิจการมีอาํนาจในการควบคุมกิจการยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของกิจการยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจาก

วนัทีกลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 

 

กิจการจะตดัรายการบัญชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนทียงัไม่ได้เกิดขึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการ 

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงก็จะตดัรายการในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนนัมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์โอนระหว่างกนัเกิดการ

ดอ้ยคา่ นโยบายการบญัชีของกิจการยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 

 

ในงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ เงินลงทุนในกิจการยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ

ปรับเพือสะทอ้นการเปลียนแปลงสิงตอบแทนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลคา่สิงตอบแทนทีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนนัจะรวม

ส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 

 

2) รายการและส่วนได้เสียทไีม่มีอาํนาจควบคุม 

 

กลุม่กิจการปฏิบติัตอ่รายการกบัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนเงินกองทุนของกลุ่มกิจการ สาํหรับการซือ

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนทีจ่ายให้และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นทีซือมาใน

กิจการย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเงินกองทุน และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึก 

ในส่วนของเงินกองทุน 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม และกิจการร่วมค้า (ตอ่) 
 

3) การจําหน่ายกิจการย่อย 
 

เมือกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุมส่วนไดเ้สียในหุน้ทีเหลืออยูจ่ะวดัมูลคา่ใหม่โดยใชมู้ลคา่ยติุธรรม การเปลียนแปลงในมูลคา่จะ

รับรู้ในรายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย มลูคา่ยตุิธรรมนนัจะถือเป็นมูลค่าตามบญัชีเริมแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพือวตัถุประสงคใ์นการ

วดัมูลคา่ในเวลาตอ่มาของเงินลงทุนทีเหลืออยูใ่นรูปของกิจการร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สําหรับทุกจาํนวน

ทีเคยรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบ็ดเสร็จอืนในส่วนทีเกียวขอ้งกบักิจการนนัจะถูกปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่าย

สินทรัพยห์รือหนีสินทีเกียวขอ้งนนัออกไป 
 

4) กิจการร่วม 
 

กิจการร่วมเป็นกิจการทีกลุ่มกิจการมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัแต่ไม่ถึงกบัควบคุมซึงโดยทวัไปก็คือการทีกลุ่มกิจการถือหุ้น 

ทีมีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทงัหมด เงินลงทุนในกิจการร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสีย 

ในการแสดงในงบการเงินรวม ภายใตว้ิธีส่วนได้เสีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมือเริมแรกดว้ยราคาทุน มูลค่าตามบญัชีของ 

เงินลงทุนนีจะเพิมขึนหรือลดลงในภายหลงัวนัทีไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของผูไ้ด้รับการลงทุนตามสัดส่วนทีผูล้งทุน

มีส่วนไดเ้สียอยู ่เงินลงทุนในกิจการร่วมของกลุ่มกิจการรวมถึงคา่ความนิยมทีระบุได ้ณ วนัทีซือเงินลงทุน 
 

ถา้ส่วนของเงินกองทุนในกิจการร่วมนนัลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญั  กิจการตอ้งจดัประเภทรายการทีเคยรับรู้ใน

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอืนเขา้รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเฉพาะสดัส่วนในส่วนของเงินกองทุนทีลดลง 
 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมทีเกิดขึนภายหลงัการไดม้าจะรวมไวใ้นรายไดแ้ละคา่ใช้จ่าย และส่วนแบ่ง

ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอืน ทีเกิดขึนภายหลงัการได้มาจะรวมไว้ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอืน ผลสะสมของ 

การเปลียนแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้ จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน และเมือส่วนแบ่งขาดทุนของ

กลุ่มกิจการในกิจการร่วมมีมูลคา่เท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมนนั กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ 

ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แตก่ลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในหนีของกิจการร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหนีแทนกิจการร่วม 
 

กลุม่กิจการมีการพิจารณาทุกสินรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งชีทีแสดงว่าเงินลงทุนในกิจการร่วมเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมี

ขอ้บ่งชีเกิดขึนกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ โดยเปรียบเทียบมลูค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนกบัมูลคา่ตามบญัชีของ

เงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไปทีส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนในกิจการร่วมในงบรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ 
 

รายการกาํไรทียงัไม่ไดเ้กิดขนึจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบักิจการร่วมจะตดับญัชีเท่าทีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมนนั 

รายการขาดทุนทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริงกจ็ะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนันมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์โอนระหว่างกนั

เกิดการดอ้ยคา่ 
 

กิจการร่วมจะเปลียนนโยบายการบญัชีเท่าทีจาํเป็นเพือให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ กาํไรและขาดทุนจาก

การลดสัดส่วนในกิจการร่วมจะรับรู้ในรายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย 
 

ในงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ เงินลงทุนในกิจการร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการ

ปรับเพือสะทอ้นการเปลียนแปลงสิงตอบแทนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงมูลค่าของสิงตอบแทนทีคาดว่าตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะ

รวมตน้ทนุทางตรงทีเกียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนนี 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

2.3 บัญชีกลุ่มกิจการ - เงนิลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม และกิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 

5) กิจการร่วมค้า 

 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้รับรู้เมือเริมแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนเพือรับรู้

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการเปลียนแปลงในรายได้และค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอืนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนทีกลุ่ม

กิจการมีส่วนไดเ้สีย หากส่วนแบง่ขาดทุนของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมคา้มีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกวา่ส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ

ในกิจการร่วมคา้นนั (ซึงรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆซึงโดยเนือหาแลว้ถือเป็นส่วนหนึงของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการ

ในการร่วมคา้นัน) กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนทีเกินกว่าส่วนได้เสียของตนในกิจการร่วมคา้นัน นอกจากว่า 

กลุม่กิจการมีภาระผกูพนั หรือไดจ่้ายเงินเพือชาํระภาระผกูพนัแทนกิจการร่วมคา้ไปแลว้ 

 

รายการกาํไรทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบักิจการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าทีกลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้นัน 

รายการขาดทุนทียงัไม่ไดเ้กิดขึนจริงกจ็ะตดับญัชีในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่รายการนันมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์โอนระหว่างกนั

เกิดการดอ้ยคา่ กิจการร่วมคา้จะเปลียนนโยบายการบญัชีเท่าทีจาํเป็น เพือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ  

 

2.4 เงนิตราต่างประเทศ 

 

ก) สกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงิน 

 

รายการทีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลคา่โดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัที

กิจการดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินทีใช้ในการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงิน (บาท) ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ

ดาํเนินงานและสกุลเงินทีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ 

 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 

 

รายการทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ

หรือวนัทีตีราคา หากรายการนนัถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนทีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระทีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ และทีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลียน ณ  

วนัสินปี ไดบ้นัทึกไวใ้นรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย 

 

เมือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอืน องคป์ระกอบของอตัรา

แลกเปลียนทงัหมดของกาํไรหรือขาดทุนนนัจะรับรู้ไวใ้นรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอืนด้วย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือ

ขาดทุนของรายการทีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นรายไดห้รือคา่ใชจ้่าย องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลียนทงัหมดของกาํไรหรือขาดทุนนนั 

จะรับรู้ไวใ้นรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายดว้ย 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

2.5 หลักทรัพย์อ้างองิ 

 

หลกัทรัพยอ์า้งอิงทีบริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั (กิจการย่อย) ถือครองอยู ่ซึงถือเป็นสินทรัพยท์างการเงิน และตราสารประเภทใบแสดง

สิทธิในผลประโยชนที์เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงหรือตราสารประเภท Non-voting Depository Receipts (NVDRs) สาํหรับหลกัทรัพย์

ดงักล่าว ซึงถือเป็นหนีสินทางการเงิน กิจการย่อยไดน้าํสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินดังกล่าวมาหักกลบลบกนัและ

แสดงจาํนวนสุทธิในงบการเงิน เนืองจากตามขอ้กาํหนดและเงือนไขในหนงัสือชีชวนกาํหนดให้กิจการยอ่ยออก NVDRs และนาํเงินที

ไดจ้ากการขาย NVDRs ไปลงทุนในหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทยทีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในจาํนวนและ

ระยะเวลาเดียวกนั (Back to back) นอกจากนีผลประโยชน์ทางการเงินทีกิจการยอ่ยไดรั้บในฐานะเป็นผูถื้อหลกัทรัพย ์กิจการย่อยมี

ภาระทีจะตอ้งจ่ายคืนสิทธิประโยชนท์างการเงินดงักล่าวทงัจาํนวนให้กบันกัลงทุนใน NVDRs ตามเงือนไขทีกาํหนดในหนงัสือชีชวน 

กิจการยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกผลประโยชนที์ไดรั้บดงักล่าวเป็นรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายของกิจการ 

 

2.6 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบนัการเงินทุกประเภท (แต่ไม่รวมเงินฝากสถาบัน

การเงินประเภททีตอ้งจ่ายคืนเมือสินระยะเวลาทีกาํหนด) เงินลงทุนระยะสันอืนทีมีสภาพคล่องสูงและมีวตัถุประสงคใ์นการถือไวเ้พือ

เป็นเงินทุนหมุนเวียนและจ่ายชาํระภาระผกูพนัในระยะสัน ซึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัทีไดม้า  

 

2.7 เงนิลงทุน 

 

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนทีนอกเหนือจากเงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม และกิจการร่วมคา้  เป็น 4 ประเภท คือ   

1. เงินลงทุนเพือคา้  2. เงินลงทุนทีถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผือขาย  และ  4. เงินลงทุนทวัไป  การจดัประเภทขึนอยูก่บั

จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู ้กําหนดการจัดประเภททีเหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวน 

การจดัประเภทเป็นระยะ  

 

1) เงินลงทุนเพือคา้ คือ เงินลงทุนเพือจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลียนแปลงราคาในช่วงเวลาสัน และแสดงรวมไวใ้น

สินทรัพยห์มุนเวียน  

 

2) เงินลงทุนทีถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนทีมีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตงัใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไวจ้นครบ

กาํหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน  เวน้แตจ่ะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัสินรอบระยะเวลารายงานก็จะ

แสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

 

3) เงินลงทุนเผือขาย คือ เงินลงทุนทีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพือเสริมสภาพคล่องหรือเมืออัตราดอกเบีย

เปลียนแปลง  ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีทีฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงทีจะถือไวใ้นช่วงเวลานอ้ยกว่า 

12 เดือนนบัแต่วนัสินรอบระยะเวลารายงาน กจ็ะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แตก่รณีทีฝ่ายบริหารมีความจาํเป็น

ทีตอ้งขายเพือเพิมเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

 

4) เงินลงทุนทวัไป คอื เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่มีตลาดซือขายคล่องรองรับ  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

2.7 เงนิลงทุน (ตอ่) 

 

เงินลงทุนทงั 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริมแรกด้วยราคาทุน ซึงหมายถึงมูลค่ายตุิธรรมของสิงตอบแทนทีให้ไปเพือให้ไดม้าซึงเงินลงทุนนัน

รวมทงัคา่ใชจ่้ายในการทาํรายการ 

 

เงินลงทุนเพือคา้และเงินลงทุนเผอืขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซือ  

ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสินรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิงราคาเสนอซือล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ 

ศูนยซื์อขายตราสารหนีไทย รายการกาํไรและขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงของเงินลงทุนเพือคา้รับรู้ในงบรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายเบ็ดเสร็จ 

รายการกาํไรและขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงของเงินลงทุนเผอืขายรับรู้ในส่วนของรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน 

 

เงินลงทุนทีจะถือไว้จนครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลงัการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามอตัราดอกเบียทีแท้จริง หักด้วย 

ค่าเผอืการดอ้ยค่า 

 

เงินลงทุนทวัไป แสดงดว้ยราคาทุนหักคา่เผอืการดอ้ยคา่ 

 

บริษทัจะทดสอบคา่เผอืการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนเมือมีขอ้บ่งชีว่าเงินลงทุนนนัอาจมีค่าเผือการดอ้ยค่าเกิดขึน หากราคาตามบญัชีของ

เงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน กิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผือการด้อยค่ารวมไวใ้นงบรายได้และค่าใชจ่้าย

เบด็เสร็จ 

 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิทีไดรั้บจากการจาํหน่ายเมือเปรียบเทียบกบัราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนนนัจะบนัทึกรวมอยูใ่นรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย กรณีทีจาํหน่ายเงินลงทุนทีถือไวใ้นตราสารหนีหรือตราสารทุนชนิด

เดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนทีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใช้วิธีถวัเฉลียถ่วงนาํหนักด้วยราคาตามบัญชีจาก

จาํนวนทงัหมดทีถือไว ้

 

2.8 ลูกหนีและรายได้ค้างรับ 

 

ลูกหนีและรายไดค้า้งรับแสดงในราคาตามใบแจง้หนีหกัดว้ยคา่เผือหนีสงสยัจะสูญ 

 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี และการคาดการณ์เกียวกบัการชาํระหนีในอนาคตของลูกคา้ 

ประเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต สถานการณ์ทีอาจทาํให้ทราบและระบุไดถึ้งการผิดนดัชาํระหนี และการพิจารณาแนวโนม้

ของตลาด ลูกหนีและรายไดค้า้งรับจะถูกจาํหน่ายออกจากบญัชีเมือทราบว่าเป็นหนีสูญ และจะบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหนึงของคา่ใชจ่้ายอืน

ในงบรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จ  
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

2.9 ทดีิน อาคารและอุปกรณ์  

 

ทีดินแสดงด้วยราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและขาดทุนจาก 

การดอ้ยค่า  

 

ค่าเสือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบรายได้และค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารให้ประโยชน์ทีประมาณการไว้

ของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ยกเวน้ทีดินซึงถือวา่ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนมี์ไม่จาํกดั ดงัต่อไปนี 

 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 5  ปี 

อาคาร 10 - 50  ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 3 - 30  ปี 

เครืองตกแต่งและติดตงั 5 - 20  ปี 

อุปกรณ์สาํนักงาน 5 - 20  ปี 

ยานพาหนะ 5 - 7  ปี 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการ โดยผูบ้ริหารจะมีการทบทวน

มูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และแก้ไขตามความเหมาะสม ณ วนัสินงวด หากมูลค่าซากและอายุการให้

ประโยชนข์องสินทรัพยมี์ความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์เสือมสภาพหรือไม่ได ้

ใชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

 

ในกรณีทีราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลคา่ทีคาดวา่จะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถกูปรับลดให้เท่ากบัมูลคา่ทีคาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 

 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะบนัทึกในงบรายไดแ้ละคา่ใช้จ่ายเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบญัชีทีเกิดรายการนนั ตน้ทุนของการปรับปรุง 

ใหดี้ขึนทีสาํคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า การปรับปรุงนนัจะทาํให้กลุ่มกิจการ

ไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกว่าการใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยที์ไดม้า การปรับปรุงหลกัจะตดัคา่เสือมราคาตลอด

อายกุารให้ประโยชนที์เหลืออยูข่องสินทรัพยท์ีเกียวขอ้ง  

 

รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายคาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิงตอบแทนทีได้รับกับราคาตามบัญชีและจะรวมไวอ้ยูใ่น 

งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

2.10 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีกลุ่มกิจการซือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิบตัร และสิทธิในการดาํเนินงาน 

แสดงในราคาทุนหักคา่ตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาทีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัทีอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจภายใน 2 - 10 ปี  

 

ตน้ทุนทีใชใ้นการพฒันาและบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะบนัทึกเป็นคา่ใชจ่้ายในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จเมือเกิดขึน 

ตน้ทุนโดยตรงในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึงสามารถระบุไดแ้ละเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของ

กิจการ และคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า 1 ปี จะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตน้ทุนโดยตรงรวมถึง

ราคาซือ และรายจ่ายอืนทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัการจัดเตรียมสินทรัพยใ์ห้พร้อมทีจะใช้ประโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค ์ค่าใช้จ่าย 

ซึงทาํให้เพิมหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกินกวา่ขดีความสามารถเดิมจะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ โดยผูบ้ริหารจะมีการทบทวนคา่ตดัจาํหน่าย

เมืออายกุารใชป้ระโยชน์มคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์เสือมสภาพหรือไม่ได้

ใชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้ 

 

2.11 การด้อยค่า  

 

สินทรัพยที์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอื์นทีมี

การตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมือมีเหตุการณ์หรือสถานการณบ์่งชีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืน 

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลคา่สุทธิทีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซึงหมายถึงจาํนวนทีสูง

กว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้  สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยทีเล็กทีสุดทีสามารถ 

แยกออกมาได ้เพือวตัถุประสงคข์องการประเมินการด้อยคา่ สินทรัพยท์ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินซึงรับรู้รายการขาดทุนจากการ 

ดอ้ยคา่ไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

2.12 หนีสินทมีีภาระดอกเบีย 

 

หนีสินทีมีภาระดอกเบียบันทึกเริมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการเกิดหนีสิน ภายหลงัจากการบนัทึกหนีสินทีมี 

ภาระดอกเบียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลตา่งระหว่างยอดหนีเริมแรกและยอดหนีเมือครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึก

ในงบรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จตลอดอายกุารกูยื้มโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบียทีแทจ้ริง 

2.13 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 

 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืนแสดงในราคาทุน 
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2.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 

1) ผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ

 

กลุ่มกิจการไดก้าํหนดโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กิจการมีทงัโครงการสมทบเงินและโครงการ

ผลประโยชน์ 

 

สาํหรับโครงการสมทบเงิน กิจการจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินทีคงที กิจการไม่มีภาระผกูพนัทางกฎหมายหรือ

ภาระผูกพันจากการอนุมานทีจะตอ้งจ่ายเงินเพิม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอทีจะจ่ายให้พนักงานทงัหมดสําหรับ 

การให้บริการจากพนักงานทงัในอดีตและปัจจุบนั กิจการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนสาํรองเลียงชีพ ซึงบริหารโดยผูจ้ดัการ

กองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตัิกองทุนสํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนัทีจะ

จ่ายเงินเพิมอีกเมือได้จ่ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมือถึงกาํหนดชาํระ 

สาํหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเมือครบกาํหนดจ่าย 

 

สาํหรับโครงการผลประโยชน ์คือโครงการบาํเหน็จบาํนาญทีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์

ทีพนกังานจะไดรั้บเมือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะขนึอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีทีให้บริการ และคา่ตอบแทน 

 

หนีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั ณ วนัทีสินรอบ

ระยะเวลารายงานหกัดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผกูพนันีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระดว้ย

วิธีคดิลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ซึงมูลคา่ปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสด

ออกในอนาคต โดยใช้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินทีจะจ่ายภาระผกูพนั 

และวนัครบกาํหนดของพนัธบตัรใกลเ้คียงกบัระยะเวลาทีตอ้งชาํระภาระผูกพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ โดยกลุ่มกิจการจะมี

การทบทวนขอ้สมมติฐานทีใชเ้ป็นประจาํทุกปี 

 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเกิดขึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือ 

การเปลียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในเงินกองทุนผา่นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอืนในงวดทีเกิดขึน 

 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในรายไดแ้ละคา่ใชจ่้าย 

 

2) ผลประโยชน์เมือเลิกจ้าง 

 

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งจะจ่ายเมือบริษทัยกเลิกการจา้งงานก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเสนอทีจะให้ผลประโยชน์เมือเลิกจา้ง 

เพือสนบัสนุนการออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนกังาน กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งเฉพาะเมือกลุ่มกิจการ 

มีโครงการทีเป็นทางการอยา่งละเอียดสาํหรับการเลิกจา้งและไม่สามารถยกเลิกโครงการนนัได ้ในส่วนของการเสนอทีจะให้

ผลประโยชน์เมือเลิกจา้งด้วยความสมคัรใจนนัจะคาํนวณจากจาํนวนพนักงานทีคาดว่าจะยอมรับขอ้เสนอ ผลประโยชน ์

ทีมีกาํหนดชาํระเกินกว่า 12 เดือนภายหลงัรอบระยะเวลารายงานตอ้งคิดลดเป็นมูลคา่ปัจจุบนั 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

2.15 ประมาณการหนีสิน 

 

ประมาณการสําหรับการฟืนฟูสภาพแวดลอ้ม ตน้ทุนการปรับโครงสร้างกิจการ และการฟ้องร้องตามกฎหมายจะถูกรับรู้ต่อเมือ  

กลุม่กิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงทีจดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึงการชาํระ

ภาระผูกพนันนัมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวนทีตอ้ง

จ่ายไดอ้ยา่งน่าเชือถือ ประมาณการหนีสินเพือการปรับโครงสร้างองคก์ร ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ค่าเบียปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า

ระยะยาวและคา่ชดเชยการเลิกจา้งพนกังาน ประมาณการหนีสินจะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ในกรณีทีมีภาระผูกพันทีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นทีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพือจ่ายชาํระ 

ภาระผกูพนัเหล่านนั โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทงัประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแน่ทีกิจการ

จะสูญเสียทรัพยากรเพือชาํระภาระผกูพนับางรายการทีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตาํ  

 

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีคาดว่าจะตอ้งนํามาจ่ายชาํระภาระผูกพัน 

โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึงสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสียงเฉพาะของ

หนีสินทีกาํลงัพิจารณาอยู ่การเพิมขึนของประมาณการหนีสินเนืองจากมูลคา่ของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบียจ่าย 

 

2.16 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณทีกีลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 

 

สญัญาเช่าสินทรัพยโ์ดยทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน  

 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า ประโยชน์ทีไดรั้บ

ตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสินตามสัญญาค่าเช่าทีอาจเกิดขึนจะบันทึกใน 

งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จในรอบบญัชีทีมีรายการดงักล่าว 

 

ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนจากการยกเลิกสญัญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบียปรับทีตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นคา่ใชจ่้าย

ในรอบระยะเวลาบญัชีทีการยกเลิกนนัเกิดขึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

2.17 รายได้ 

 

รายไดที้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลคา่เพิม 

 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เมือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  

 

ในกรณีทีมีลูกหนีบริษทัจดทะเบียนคา้งชําระค่าธรรมเนียมหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหลกัทรัพยเ์ป็น

ระยะเวลาเกิน 3 เดือน กลุ่มกิจการจะถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียกเก็บเงิน และจะหยดุรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมจากบริษทัจด

ทะเบียนทีเกียวขอ้งนนัทนัที 

 

ค่าธรรมเนียมสมาชิก ประกอบดว้ย คา่เขา้เป็นสมาชิกและคา่ธรรมเนียมรายปี โดยคา่เขา้เป็นสมาชิกจะรับรู้รายไดเ้มือไดใ้ห้บริการแลว้ 

ส่วนคา่ธรรมเนียมรายปีรับรู้รายไดต้ามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา 

 

รายไดด้อกเบียรับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบียทีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายแุละคาํนึงถึงจาํนวน

เงินตน้ทีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีสาํหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มกิจการ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในงบรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบ็ดเสร็จในวนัทีกลุ่มกิจการมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 

รายไดอื้นรับรู้เมือมีสิทธิในการรับเงิน 

 

2.18 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ผลประโยชนที์จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และของกิจการย่อย รวมทงัทีไดรั้บ

ในฐานะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอืน ๆ (โดยไม่รวมเงินเดือน โบนสั และผลประโยชนเ์กียวขอ้งทีจ่ายใหก้บัผูบ้ริหาร) 

 

2.19 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในรายได้

และค่าใชจ่้าย ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัรายการทีรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอืน หรือรายการรับรู้โดยตรงไปยงั

ส่วนของเงินกองทุน ในกรณีนี ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเงินกองทุน 

ตามลาํดบั 

 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือทีคาดไดค้อ่นขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบั

ใช้ภายในสินรอบระยะเวลา ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยนืแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยในกรณีทีมีสถานการณ์ที 

การนาํกฎหมายภาษีไปปฏิบติัซึงขึนอยูก่บัการตีความ และจะตงัประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทีเหมาะสมจากจาํนวนทีคาดว่าจะตอ้งจ่าย

ชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
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2 นโยบายการบัญชี (ตอ่) 

 

2.19 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี (ตอ่) 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตงัเตม็จาํนวนตามวิธีหนีสิน เมือเกิดผลต่างชวัคราวระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนีสิน และราคาตาม

บญัชีทีแสดงอยูใ่นงบการเงิน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ทีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือทีคาดได้

ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดังกล่าวจะนาํไปใช้เมือสินทรัพยภ์าษีเงินได ้

รอตดับญัชีทีเกียวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีได้มีการจ่ายชาํระ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอทีจะนาํจาํนวนผลต่าง

ชวัคราวนนัมาใชป้ระโยชน ์ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเมือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายทีจะ

นาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทงัสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี

และหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีเกียวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บ

เป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึงตงัใจจะจ่ายหนีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

 

2.20 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในทีนาํเสนอให้ผูบ้ริหารระดบัสูง 

 

3 การจัดการความเสียงทางการเงนิ 

 

ปัจจัยความเสียงทางการเงนิ 

 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการยอ่มมีความเสียงทางการเงินทีหลากหลายซึงไดแ้ก่ ความเสียงจากอตัราแลกเปลียน ความเสียงดา้นมูลค่ายติุธรรมอนั

เกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราดอกเบีย และดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราดอกเบีย ความเสียงดา้นการให้สินเชือ 

ความเสียงดา้นสภาพคล่อง และความเสียงจากการลงทุนและการฝากเงิน แผนการจดัการความเสียงของกลุม่กิจการ เนน้การลงทุนตามนโยบาย

และสัดส่วนการบริหารเงินลงทุน ซึงไดรั้บอนุมตัิจากคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพยฯ์และกิจการยอ่ย โดยมีคณะทาํงานบริหารเงินลงทุน

ควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคลอ้งกบันโยบายและสัดส่วนทีกาํหนดอยา่งเคร่งครัด ทงันี นโยบายการลงทุนคาํนึงถึงความมนัคงในการดาํรง

เงินตน้ สภาพคล่อง โดยไดรั้บผลตอบแทนในระดบัความเสียงทีเหมาะสม 
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3 การจัดการความเสียงทางการเงนิ (ตอ่) 

 

ปัจจัยความเสียงทางการเงนิ (ตอ่) 

 

3.1 ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน  

 

กลุ่มกิจการไม่มีความเสียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากกลุ่มกิจการมีลูกหนีและเจา้หนี 

ส่วนใหญ่เป็นสกลุเงินบาท ยกเวน้เงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศบางส่วน ซึงมีการลงทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม 

กลุ่มกิจการได้มีการใช้สัญญาอัตราแลกเปลียนล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนของเงินลงทุนดังกล่าว 

อยา่งเหมาะสม 

 

การบญัชีสาํหรับอนุพนัธ์ทีเป็นเครืองมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกนัความเสียง 

 

สัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคลือนไหวของอตัราแลกเปลียนซึงมีผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละ

หนีสินในสกลุเงินต่างประเทศ  กลุ่มกิจการไดท้าํสญัญาเพือกาํหนดอตัราแลกเปลียนทีจะรับชาํระสินทรัพย ์หรือจ่ายชาํระหนีสินทีเป็น

สกลุเงินต่างประเทศในอนาคต ซึงกลุ่มกิจการรับรู้รายการสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้ในงบการเงินตามมูลคา่ยติุธรรมของสัญญา 

โดยรายการกาํไร(ขาดทุน)ทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลคา่ยติุธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลียนล่วงหนา้จะแสดงรวมอยูใ่นบญัชีกาํไร

(ขาดทุน)ทียงัไม่เกิดขึนจากอตัราแลกเปลียน “งบรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ” 

 

รายละเอยีดของอนุพนัธที์เป็นเครืองมือทางการเงินทีกลุ่มกิจการเป็นคูสั่ญญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37 

 

3.2 ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 

 

ความเสียงจากอตัราดอกเบียเกิดขึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบียในตลาด ซึงอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ช้อนุพนัธ์ด้านอตัราดอกเบีย เพือบริหารความเสียงทีเกิดจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบียดงักล่าว 

 

3.3 ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

 

ความเสียงดา้นการใหสิ้นเชือของกลุ่มกิจการมีการกระจุกตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง กลุ่มกิจการมีนโยบายทีเหมาะสมเพือทาํให้เชือมนัได้

วา่ไดข้ายสินเชือและให้บริการแก่ลูกคา้ทีมีประวตัิสินเชืออยูใ่นระดบัทีเหมาะสม  

 

3.4 ความเสียงด้านสภาพคล่อง 

 

กลุม่กิจการไม่มีความเสียงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากสภาพคล่อง เนืองจากกลุ่มกิจการมีการดาํรงเงินสดอยา่งเพียงพอต่อการดาํเนินงาน 

กลุม่กิจการมีวตัถุประสงคใ์นการดาํรงความยดืหยุน่ดา้นสภาพคล่องจากการใช้แหล่งเงินทุนภายในกลุ่มกิจการ 

 

3.5 ความเสียงจากการลงทุนและการฝากเงนิ 

 

กลุ่มกิจการมีความเสียงต่อราคาตลาด (Market risks) ในฐานะทีเป็นผูล้งทุนในตราสารทางการเงิน และความเสียงจากฐานะการเงิน

ของผูที้ออกตราสารทีลงทุน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการไดมี้การกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวใ้นสถาบนัการเงินทีน่าเชือถือตาม

นโยบายการลงทุนตามมติของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

3 การจัดการความเสียงทางการเงนิ (ตอ่) 

 

ปัจจัยความเสียงทางการเงนิ (ตอ่) 

 

3.5 ความเสียงจากการลงทุนและการฝากเงนิ (ตอ่) 

 

นโยบายและกรอบการลงทุนเกียวกบัประเภทและสดัส่วนการลงทุน มีดงันี 

 

1) การลงทุนในตราสารหนี 

 

ประเภทการลงทนุ สัดส่วนการลงทุน 
  

หลกัทรัพยรั์ฐบาล หุน้กู ้หรือพนัธบตัรของรัฐวิสาหกิจ ไม่จาํกดัจาํนวน  

   หรือนิติบุคคลทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขึน  

   ทีกระทรวงการคลงัคาํประกนั  

เงินฝากประจาํ บตัรเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ แต่ละสถาบนัการเงิน ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน 

   ตวัสญัญาใชเ้งินของบริษทัเงินทุน     ในตราสารแห่งหนี  

   หรือสถาบนัการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจดัตงัขนึ  

หุน้กู ้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นกูแ้ละตวัแลกเงิน แต่ละผูอ้อกหลกัทรัพย ์ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินลงทุนใน 

   ตราสารแห่งหนี 

หน่วยลงทุน หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือ 

   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี 

แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนในตราสาร    

   แห่งหนี 

 

2) การลงทุนในตราสารทุน 

 

ประเภทการลงทนุ สัดส่วนการลงทุน 
  

หน่วยลงทุน หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือ 

   หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน 

 

แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนในตราสาร 

   แห่งทุน และแต่ละกองทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาด   

   กองทุน  

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

3 การจัดการความเสียงทางการเงนิ (ตอ่) 

 

ปัจจัยความเสียงทางการเงนิ (ตอ่) 

 

3.5 ความเสียงจากการลงทุนและการฝากเงนิ (ตอ่) 

 

นโยบายและกรอบการลงทุนเกียวกบัประเภทและสดัส่วนการลงทุน มีดงันี (ต่อ) 

 

3) การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

 

ประเภทการลงทนุ สัดส่วนการลงทุน 
  

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์

 

 

แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดกองทุน ยกเวน้ 

   กองทุนรวมทีลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย ์

   ไม่เกินร้อยละ 20 ของขนาดกองทุน  

 

4) การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 

 

ประเภทการลงทนุ สัดส่วนการลงทุน 
  

กองทุนต่างประเทศ 

 

-  กรณีลงทุนในกองทุนต่างประเทศทีเสนอขายในประเทศไทย :  

   แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 20 - 30 ของขนาดกองทุน 

   (พ.ศ. 2559 : ไม่เกินร้อยละ 20 - 30 ของเงินลงทุนรวม)  

-  กรณีลงทุนตรงในกองทุนรวมดชันีทีจดทะเบียนซือขาย 

   ในตลาดหลกัทรัพยต์่างประเทศ (Exchange Traded  

   Fund หรือ “ETF”) ลงทุนในแต่ละกองทุน ไมเ่กิน      

   ร้อยละ 10 ของมูลคา่ตราสารทุนต่างประเทศ  

 

5) การลงทุนในกองทุนรวมทองคาํ 

 

ประเภทการลงทนุ สัดส่วนการลงทุน 
  

กองทุนรวมทองคาํ แต่ละกองทุนรวมไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดกองทุน  

 

ทงันี ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สามารถลงทุนผา่นบริษทัจดัการหนึงๆ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของจาํนวนเงินลงทุนรวมทงัหมด  

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

4 การจัดประเภทรายการใหม่  

 

ในระหว่างปีกลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทรายการใหม่สําหรับรายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาํนวน 97.38 ลา้นบาท สําหรับการ

เปลียนแปลงในมูลคา่ของหลกัทรัพยเ์ผอืขายทีแสดงไวใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไวไ้ม่ถูกตอ้งจากภาษีเงินไดใ้นงบรายได้

และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นภาษีเงินได้ในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอืน ตัวเลขเปรียบเทียบจึงมีการปรับใหม่เพือให้สอดคล้องกับ 

การนาํเสนอขอ้มูลในปีปัจจุบนั  

 

ผลกระทบของการจดัประเภทรายการใหม่ต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ.2559 มีดงันี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ตามทีได้ การจัด ตามทจีัด 

 รายงานไว้เดิม ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

   เงินกองทุน 24,912,516 97,382 25,009,898 

องคป์ระกอบอืนของเงินกองทุน 485,145  (97,382) 387,763 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ตามทีได้ การจัด ตามทจีัด 

 รายงานไว้เดิม ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

   เงินกองทุน 23,605,014 97,382 23,702,396 

องคป์ระกอบอืนของเงินกองทุน 493,137  (97,382) 395,755 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

4 การจัดประเภทรายการใหม่ (ตอ่) 

 

ผลกระทบของการจดัประเภทรายการใหม่ต่องบรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ.2559 มีดงันี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ตามทีได้ การจัด ตามทจีัด 

 รายงานไว้เดิม ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ 

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

   รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ    

ภาษีเงินได ้ (327,996) 97,382 (230,614) 

รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ้่าย 1,661,888 97,382 1,759,270 

    

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอืน    

ภาษเีงินไดข้องรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่    

   ไปยงัรายได้และคา่ใชจ่้ายในภายหลงั 2 (97,382) (97,380) 

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัรายได ้    

   และคา่ใชจ่้ายภายหลงั 346,280 (97,382) 248,898 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 ตามทีได้ การจัด ตามทจีัด 

 รายงานไว้เดิม ประเภทใหม่ ประเภทใหม่ 

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที 

   31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

   รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ    

ภาษีเงินได ้ (178,537) 97,382 (81,155) 

รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ้่าย 1,451,742 97,382 1,549,124 

    

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอืน    

ภาษเีงินไดข้องรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่    

   ไปยงัรายได้และคา่ใชจ่้ายในภายหลงั - (97,382) (97,382) 

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัรายได ้    

   และคา่ใชจ่้ายภายหลงั 346,289 (97,382) 248,907 

 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

5 ประมาณการทางบญัชีทสํีาคญั ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ 

 

การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเนือง และอยูบ่นพืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและ

ปัจจยัอืนๆ ซึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคตทีเชือวา่มีเหตผุลในสถานการณ์ขณะนนั 

 

6 การจัดการความเสียงในส่วนของทุน 

 

วตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการบริหารทุนนนั เพือดาํรงไวซึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนืองของกิจการยอ่ยในกลุ่มกิจการ 

เพือสร้างผลตอบแทนตอ่ผูถื้อหุน้และเป็นประโยชนต์่อผูที้มีส่วนไดเ้สียอืน และเพือดาํรงไวซึ้งโครงสร้างของทุนทีเหมาะสม เพือสร้างความเชือมนั

ใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัในกลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นตามผลการดาํเนินงานของ

กิจการยอ่ยในกลุม่กิจการ 

 

7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

กลุม่กิจการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการ

บริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

 

กลุ่มกิจการดาํเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลกั ดงันี 

 

1) ธุรกิจตราสารทุน (ซึงประกอบดว้ยงานซือขายหลกัทรัพย ์งานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์งานหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน งานรับฝาก

หลกัทรัพย ์และคา่ธรรมเนียมสมาชิก) 

 

2)  ธุรกิจตราสารอนุพนัธ์ (ซึงประกอบดว้ยงานซือขายและงานชาํระราคาสัญญาซือขายล่วงหนา้ และคา่ธรรมเนียมสมาชิก) 

 

3) ธุรกิจบริการเทคโนโลย ี(ซึงประกอบดว้ยงานบริการบริษทัหลกัทรัพย ์งานบริการขอ้มลู และงานสนบัสนุนงานเทคโนโลยี) 

 

4) ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน (ซึงประกอบดว้ยงานนายทะเบียนบริษทัหลกัทรัพย)์ 

 

5) งานพฒันาตลาดทุน และอืน  ๆเช่น คา่ใชจ่้ายเพือกองทุนพฒันาตลาดทุน รายไดค้่าเช่าพืนที และรายไดเ้บ็ดเตล็ดอืนๆ โดยงานพฒันาตลาดทุน 

เป็นการมุ่งยกระดับคุณภาพตลาดทุนระยะยาว ประกอบด้วย การส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน การพัฒนาธุรกิจเพือความยงัยืน 

งานวจิยัเพือตลาดทุน และส่งเสริมพฒันาผูน้าํองคก์ร 

 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 

 

ขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และสาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปนี 

 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ธุรกิจ ธุรกิจตราสาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการ 

งานพัฒนา

ตลาดทุน 

รายการ 

ตัดบญัชี  

 ตราสารทนุ อนุพันธ์ เทคโนโลยี งานนายทะเบียน และอืน  ๆ ระหว่างกนั รวม 

สําหรับปีสินสุด        

   วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560        

รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 2,780,527 669,208 540,706 1,064,660 231,142 - 5,286,243 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ 702,270 488,977 107,194 514,020 7,588 (1,820,049) - 

รวมรายได ้ 3,482,797 1,158,185 647,900 1,578,680 238,730 (1,820,049) 5,286,243 
        

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน 1,010,780 227,427 169,863 332,881 (272,564) - 1,468,387 
        

รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ       1,045,019 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน 

    กิจการร่วมคา้        

   (สุทธิจากภาษีเงินได)้       1,481 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน        

   กิจการร่วม (สุทธิจากภาษเีงินได)้       32,669 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน       2,547,556 

รายการทีไม่เกียวข้องกับการดําเนินงาน        

รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครอง  

   ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ       9,215 

รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน        

   ในสญัญาซือขายล่วงหนา้ - สุทธิ       622 

เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์        

   แห่งประเทศไทย       (221,075) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้       2,336,318 

ภาษีเงินได ้       (503,729) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย       1,832,589 

        

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560        

สินทรัพยข์องส่วนงาน 4,307,978 26,622,029 951,291 763,121 358,909 (5,525,054) 27,478,274 

สินทรัพยอื์น - - - - 22,164,025 (4,446,393) 17,717,632 

สินทรัพยร์วม 4,307,978 26,622,029 951,291 763,121 22,522,934 (9,971,447) 45,195,906 

        

หนีสินของส่วนงาน 1,499,238 20,664,034 209,357 441,524 531,960 (5,525,054) 17,821,059 

หนีสินอนื - - - - 2,921,500 (2,921,500) - 

หนีสินรวม 1,499,238 20,664,034 209,357 441,524 3,453,460 (8,446,554) 17,821,059 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

7 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 

 

ขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และสาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงัต่อไปนี (ตอ่) 

 

 (หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ธุรกิจ ธุรกิจตราสาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการ 

งานพัฒนา

ตลาดทุน 

รายการ 

ตัดบัญชี  

 ตราสารทนุ อนุพันธ์ เทคโนโลยี งานนายทะเบียน และอืน  ๆ ระหว่างกัน รวม 

สําหรับปีสินสุด        

   วันท ี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 (สุทธิจากภาษเีงินได)้       20,824 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน       2,379,186 

รายการทีไม่เกียวข้องกับการดําเนินงาน        

รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครอง  

   ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ       11,124 

รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน        

   ในสญัญาซือขายล่วงหนา้ - สุทธิ       764 

เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์        

   แห่งประเทศไทย       (401,190) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้       1,989,884 

ภาษีเงินได ้       (230,614) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย       1,759,270 

        

ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        

สินทรัพยข์องส่วนงาน 4,713,233 12,796,467 1,214,340 643,562 147,615 (347,599) 19,167,618 

สินทรัพยอื์น - - - - 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 

        

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

หนีสินอนื - - - - 2,574,500 (2,574,500) - 

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

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

7 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน (ตอ่) 

 

การกระทบยอดสินทรัพย์/หนีสินตามส่วนงานทรีายงานมีดังน ี

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

   

สินทรัพย์   

สินทรัพย์ของส่วนงานทีรายงาน 27,478,274 19,167,618 

จาํนวนทีไม่ไดปั้นส่วน   

   - เงินสดและเงินลงทุน 15,537,537 18,352,073 

   - เงินลงทุนในกิจการทีเกยีวขอ้งกนั 973,019 953,512 

   - ดอกเบียคา้งรับ 25,692 37,687 

   - ทีดินและอาคารระหวา่งก่อสร้าง 1,181,384 1,027,967 

สินทรัพย์รวม 45,195,906 39,538,857 

   

หนีสิน   

หนีสินของส่วนงานทรีายงาน 17,821,059 14,141,194 

หนีสินรวม 17,821,059 14,141,194 

 

8 รายการกับบุคคลหรือกับกิจการทเีกียวข้องกนั  

 

กิจการและบุคคลทีมีความสัมพนัธ์กบักิจการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผา่นกิจการอืนแห่งหนึงหรือมากกว่าหนึงแห่ง โดยทีบุคคลหรือ

กิจการนนัมีอาํนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักิจการ รวมถึงกิจการทีดาํเนินธุรกิจการ

ลงทนุ กิจการยอ่ย และกิจการยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการทีเกียวขอ้งกบักิจการ กิจการร่วมและบุคคลทีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิ

ออกเสียงของกิจการซึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทงักรรมการและพนกังานของกิจการตลอดจนสมาชิก

ในครอบครัวทีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านนั กิจการและบุคคลทงัหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบักิจการ 

 

ในการพิจารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลหรือกิจการทีเกยีวขอ้งกนัซึงอาจมีขึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบ

ความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 

 

รายการทีมีขึนกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาทีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 

 

 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

8 รายการกับบุคคลหรือกับกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัตอ่ไปนี 

 

รายการ นโยบายการกําหนดราคา 
  

รายไดจ้ากการให้บริการ ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม 

การซือบริการ ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิม 

รายไดด้อกเบียรับ อา้งอิงอตัราผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและตราสารหนี 

ดอกเบียจ่าย อตัราดอกเบียทีสูงกวา่ระหวา่งอตัราดอกเบียพนัธบตัรรัฐบาลทีมี 

    ระยะเวลา 1 ปี หรืออตัราดอกเบียเงินฝากประจาํ 1 ปีสาํหรับ 

    นิติบุคคลวงเงิน 10 ลา้นบาทโดยเฉลีย 4 ธนาคาร 

 

รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สรุปไดด้งันี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

รายได้ค่าบริการ     

กิจการยอ่ย - - 1,639,405 1,826,333 

กิจการร่วมคา้ 16,195 14,527 14,995 13,907 

กิจการร่วม 1,680 1,710 - - 

 17,875 16,237 1,654,400 1,840,240 

     

การซือบริการ     

กิจการยอ่ย - - 44,629 15,120 

กิจการร่วมคา้ 95,319 92,629 94,119 92,029 

 95,319 92,629 138,748 107,149 

     

รายได้ดอกเบียรับ     

กิจการยอ่ย - - 100,710 2,160 

     

ดอกเบียจ่าย     

กิจการยอ่ย - - 40,957 32,010 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

8 รายการกับบุคคลหรือกบักจิการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงันี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ลูกหนี     

กิจการยอ่ย - - 749 - 

กิจการร่วมคา้ 304 137 304 137 

 304 137 1,053 137 

รายได้ค้างรับ     

กิจการยอ่ย - - 204,750 187,929 

กิจการร่วมคา้ 460 2,236 460 1,636 

กิจการร่วม 140 140 - - 

 600 2,376 205,210 189,565 

     

ดอกเบียค้างรับ     

กิจการยอ่ย - - 97,878 - 

 - - 97,878 - 

     

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน     

กิจการยอ่ย - - 124 84 

กิจการร่วมคา้ 16 5 16 5 

 16 5 140 89 

     

เจ้าหนี     

กิจการยอ่ย - - 755 139 

กิจการร่วมคา้ 32 81 32 81 

 32 81 787 220 

     

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     

กิจการยอ่ย - - 17,669 5,914 

กิจการร่วมคา้ 16,450 9,340 16,450 8,740 

 16,450 9,340 34,119 14,654 

รายได้รับล่วงหน้า     

กิจการยอ่ย - - 3,085 - 

กิจการร่วมคา้ 1,759 1,759 1,759 1,759 

 1,759 1,759 4,844 1,759 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

8 รายการกับบุคคลหรือกับกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงันี (ต่อ) 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

หนีสินหมุนเวยีนอืน     

กิจการยอ่ย - - 49 - 

กิจการร่วมคา้ 150 139 150 139 

 150 139 199 139 

 

เงนิกู้ยืมระยะสันจากกิจการย่อย  

   (หน่วย : พนับาท) 

 อตัราดอกเบีย (ร้อยละต่อปี)  เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการยอ่ย 1.36 - 1.56 1.36 - 2.00 2,921,500 2,574,500 

 

กลุ่มกิจการใช้นโยบายรวมศูนยก์ารลงทุน โดยให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นศูนยก์ลางการบริหารเงินลงทุนเพือเพิมประสิทธิภาพและผลตอบแทน 

การลงทุนโดยรวม ทงันีเงินลงทุนทีรับโอนมาจากกิจการยอ่ยจะเป็นการกูย้ืมระหว่างกนัในรูปของตวัสัญญาใชเ้งินซึงมีกาํหนดระยะเวลาไถ่ถอน  

1 ปี ทงันี อตัราดอกเบียกูย้ืมทีกาํหนดจะเป็นอตัราดอกเบียแปรผนัตามอตัราดอกเบียของตลาด โดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบียทีสูงกว่าระหว่าง 

อัตราดอกเบียพันธบัตรรัฐบาลทีมีระยะเวลา 1 ปี หรืออัตราดอกเบียเงินฝากประจาํ 1 ปี สําหรับนิติบุคคลวงเงิน 10 ล้านบาท โดยเฉลีย  

4 ธนาคาร (โดยอตัราดอกเบียดงักลา่วอาจมีการทบทวนใหม่ตามความเหมาะสม) 

 

รายการเคลือนไหวของเงินกูย้มืระยะสันจากกิจการยอ่ย สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงันี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

กิจการย่อย   

ยอดคงเหลือตน้ปี 2,574,500 1,896,500 

เงินกูย้มืระยะสนัเพิมขึน 457,000 895,000 

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสนั (110,000) (217,000) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2,921,500 2,574,500 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

8 รายการกับบุคคลหรือกับกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย 

   (หน่วย : พนับาท) 

  เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

   พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการยอ่ย   5,046,791 - 

 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ให้กิจการยอ่ยกูย้ืมเงิน เพือใชเ้ป็นเงินสํารองเพือความมนัคงให้แก่กิจการย่อย เพือเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและรองรับ

การขยายธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการกู้ยืมในรูปของตัวสัญญาใช้เงินชนิดระบุชือผู้ถือซึงเปลียนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงอัตรา

ผลตอบแทนสุทธิของกองทุนส่วนบุคคล บวกดว้ยอตัราร้อยละ 0.50 ต่อปีของเงินใหกู้ย้มื 

 

รายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการยอ่ย สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงันี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

ยอดคงเหลือตน้ปี - - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวเพิมขึน 5,046,791 - 

รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - - 

ยอดคงเหลือปลายปี 5,046,791                                                                                                                             - 

 

เงนิสนับสนุนให้แก่กิจการร่วมค้า 

 

ภายใตส้ญัญาผูถื้อหุน้ระหวา่งตลาดหลกัทรัพยฯ์ กบับริษทัแห่งหนึง ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะเป็นผูส้นบัสนุนหลกัรายการทางธุรกิจให้กบักิจการ

ร่วมคา้แห่งหนึง โดยเงินสนบัสนุนในปี พ.ศ. 2560 จาํนวน 90 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 90 ลา้นบาท) 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

8 รายการกับบุคคลหรือกับกิจการทเีกยีวข้องกัน (ตอ่) 

 

เงนิบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์  ให้ความสาํคญัตอ่ความรับผิดชอบต่อสงัคมควบคูไ่ปกบัการดาํเนินธุรกิจหลกั ดว้ยตระหนักว่าการทีธุรกิจจะเติบโตไดอ้ยา่ง

ยงัยืนต้องดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และเพือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทีชัดเจน ในการดําเนินกิจกรรมเพือสังคม 

อยา่งต่อเนือง จึงไดจ้ดัตงัมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพือสร้างคุณค่า

แก่สงัคมอยา่งยงัยนื  

 

มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดทะเบียนจดัตงัเมือวนัที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ

ของมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยตาํแหน่ง ทงันี มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีแนวทางการสนับสนุนสําคญัใน 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 1) ดา้นความดี   

2) ดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรม  และ 3) ดา้นกีฬาและสงัคม  

 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัสรรเงินเขา้มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นประจาํทุกปี เพือให้ความสนบัสนุนการดาํเนินงานของมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

โดยตงัแต่ปี พ.ศ. 2549 จดัสรรในอตัรา 1 ใน 3 ของรายไดที้สูงกว่าคา่ใชจ้่ายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนับตงัแต่วนัที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

เป็นตน้มา ไดมี้การปรับอตัราเป็นจดัสรรร้อยละ 13 ของรายไดที้สูงกวา่คา่ใชจ่้ายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ กอ่นภาษีเงินได ้

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัสรรรายไดที้สูงกว่าค่าใช้จ่ายแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์เป็นจาํนวนเงิน 

221.08 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 401.19 ลา้นบาท) 

 

ผลตอบแทนกรรมการ 

 

ผลตอบแทนกรรมการไดแ้ก ่คา่เบียประชุมและคา่ตอบแทนคณะกรรมการของกลุ่มกิจการ รวมทงัทีไดรั้บในฐานะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ

ชุดอืน  ๆ 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ผลตอบแทนกรรมการ 26,323 25,287 22,761 22,203 

 26,323 25,287 22,761 22,203 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

9 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินสดในมือ 350 314 332 310 

เงินฝากประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 1,260,862 716,870 854,010 612,053 

 1,261,212 717,184 854,342 612,363 

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากประเภทออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.10 - 1.20 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหว่าง 

ร้อยละ 0.10 - 1.25 ต่อปี) 

 

10 เงนิลงทุนระยะสัน - สุทธิ 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
      

เงนิลงทุนทบีริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ      

เงินลงทุนทวัไป  7,394 35,507 7,394 35,507 

หกั  ค่าเผือการดอ้ยคา่   - (10,918) - (10,918) 

  7,394 24,589 7,394 24,589 

หลกัทรัพยเ์ผอืขาย  2,925,952 1,662,810 2,925,952 1,662,810 

ตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด 15 - 10,000 - 10,000 

  2,933,346 1,697,399 2,933,346 1,697,399 

      

เงนิลงทุนทบีริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล      

ตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด  364,946 650,882 364,946 650,882 

หลกัทรัพยเ์พือคา้  3,351,602 7,828,762 3,351,602 7,828,762 

  3,716,548 8,479,644 3,716,548 8,479,644 
      

  6,649,894 10,177,043 6,649,894 10,177,043 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

10 เงนิลงทุนระยะสัน - สุทธิ (ต่อ) 

 

เงนิลงทุนทบีริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

เงินลงทุนทวัไป : 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจเป็นการร่วมลงทุนในกองทุนเปิดจาํนวน 1 กองทุนร่วมทุน (พ.ศ. 2559 :  

2 กองทุนร่วมทุน) ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 

1. เงินลงทุนในกองทุนรวมเพือผู ้ลงทุนสถาบันโดยมีวตัถุประสงค์เพือระดมเงินจากผูล้งทุนสถาบันทีต้องการลงทุนในธุรกิจและ

อุตสาหกรรมทีมีแนวโนม้การเจริญเติบโต และเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ โดยไดล้งทุนในปี พ.ศ. 2551 และเปิดให้มีการรับซือคืน

หน่วยลงทุนแบบอตัโนมติัตงัแต่ปีที 4 เป็นตน้ไป (ปี พ.ศ. 2555)  

 

2. เงินลงทุนในกองทุนรวมเพือผู ้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพือระดมเงินจากผู้ลงทุนสถาบันทีต้องการลงทุนส่วนใหญ ่

ในธุรกิจหรือกิจการทีเกียวขอ้งกบัพลงังาน หรือพลงังานทดแทน หรือธุรกิจหรือกิจการทีมีส่วนในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ 

ดา้นพลงังาน โดยกองทุนรวมเฉพาะกิจนีเป็นกองทุนประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุนตงัแตปี่ พ.ศ. 2550 โดยจะเปิดใหมี้การรับซือคืนหน่วย

ลงทุนแบบอตัโนมตัิตงัแตปี่ที 6 เป็นตน้ไป (ปี พ.ศ. 2556) เมือกองทุนขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นของกองทุน และมิไดน้าํเงินมาลงทุนต่อ 

ทงันี กองทุนครบกาํหนดอายโุครงการและไดถู้กไถ่ถอนเงินลงทุนครบถว้นแลว้ในวนัที 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

 

หลกัทรัพยเ์ผือขาย : 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินซึงเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุนจาํนวน  

8 กองทุน (พ.ศ. 2559 : 7 กองทุนเปิด) โดยมีนโยบายการลงทุนทีเนน้การลงทุนในตราสารหนีระยะสนั 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ จาํนวน 82,669 หน่วย มีมูลค่ารวม 696.44 ลา้นบาท เป็นการลงทุนตรง

ผา่นธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ซึงเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์นให้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมี Euroclear เป็นธนาคารผูรั้บฝากทรัพยสิ์นใน

ต่างประเทศ เพือลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 3 กองทุน (เริมตงัแต่เดือน ตลุาคม พ.ศ. 2560)  

 

ตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด : 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ไม่มกีารลงทุนในตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด (พ.ศ. 2559 : หุ้นกูมี้อตัราดอกเบียหน้าตวัร้อยละ 4.50 ต่อปี 

และอตัราผลตอบแทนตามราคาตลาดร้อยละ 1.83 ต่อปี)  

 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

10 เงนิลงทุนระยะสัน - สุทธิ (ตอ่) 

 

เงนิลงทุนทบีริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 

 

ตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด : 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2559 ไดแ้ก ่บญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละบญัชีเงินฝากประจาํ 

 

หลกัทรัพยเ์พือคา้ : 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนส่วนหนึงในกองทุนส่วนบุคคลซึงบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 2 แห่ง 

(พ.ศ. 2559 : 3 แห่ง) โดยมีนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบการเงินขอ้ที 3 ทงันี กลุ่มกิจการ 

ไดแ้สดงเงินลงทุนประเภทต่างๆ ทีบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลรวมไวใ้นเงินลงทนุระยะสัน 

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนทีบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล มีอตัราผลตอบแทนจากการบริหารระหว่างร้อยละ  

2.35 - 2.53 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหวา่งร้อยละ 0.96 - 1.93 ต่อปี) 

 

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนระยะสนัสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงันี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

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

ลงทุนเพมิ 3,607,599 6,727,979 3,607,599 6,727,979 

จาํหน่ายเงินลงทุน (7,160,566) (3,825,321) (7,160,566) (3,825,321) 

จดัประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 15) - 1,193,260 - 1,193,260 

ผลกาํไร(ขาดทุน)ทียงัไมเ่กิดขนึจากหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 14,900 (4,899) 14,900 (4,899) 

กลบัรายการค่าเผือการดอ้ยค่า 10,918 - 10,918 - 

ยอดคงเหลือปลายปี 6,649,894 10,177,043 6,649,894 10,177,043 

 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

11 ลูกหนีและรายได้ค้างรับ - สุทธิ 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ลูกหนี      

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 304 137 1,053 137 

กิจการอืนๆ  401,189 72,055 364,299 34,182 

  401,493 72,192 365,352 34,319 

หกั  คา่เผอืหนีสงสยัจะสูญ  (15,128) (15,128) (5,024) (5,024) 

  386,365 57,064 360,328 29,295 

รายได้ค้างรับ      

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 8 600 2,376 205,210 189,565 

กิจการอืนๆ  275,976 283,303 113,337 116,900 

  276,576 285,679 318,547 306,465 
      

  662,941 342,743 678,875 335,760 

 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหนีมีดงันี 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
      

กิจการทเีกยีวข้องกัน      

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 8 304 137 1,053 137 

  304 137 1,053 137 

กิจการอืน  ๆ      

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  366,368 46,730 341,437 21,500 

เกินกาํหนดชาํระ      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  19,693 10,197 17,838 7,658 

3 - 6 เดือน  - - - - 

6 - 12 เดือน  - - - - 

มากกวา่ 12  เดือน  15,128 15,128 5,024 5,024 

  401,189 72,055 364,299 34,182 

หกั  คา่เผอืหนีสงสยัจะสูญ  (15,128) (15,128) (5,024) (5,024) 

  386,061 56,927 359,275 29,158 
      

  386,365 57,064 360,328 29,295 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชือแก่ลกูคา้ของกลุ่มกิจการมีระยะเวลาตงัแต ่15 วนั ถึง 30 วนั   



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

12 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินปันผลรอจ่ายคนืผูถื้อหน่วยลงทุน 78,151 72,942 - - 

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 29,894 27,512 29,969 27,102 

เงินใหกู้ยื้มแก่พนกังาน 26,949 25,882 26,949 25,882 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่ายคา้งรับ 21,803 19,456 - - 

ลูกหนีจากการโอนสิทธิการใชอ้าคาร 13,066 - 13,066 - 

ลูกหนีจากมูลคา่ยตุิธรรมสุทธิของสญัญาอตัราแลกเปลียน 9,106 - 9,106 - 

สือสิงพิมพค์งเหลือ 6,032 5,139 6,032 5,139 

ภาษีซือรอใบกาํกบัภาษี 5,726 4,859 5,772 4,682 

ภาษีมูลคา่เพิมคา้งรับ 2,204 5,211 - - 

เงินกองทุนตลาดหุน้ร่วมใจช่วยภยันาํท่วม - 36,775 - 36,775 

ลูกหนีจากการขายเงินลงทุน - 5,000 - 5,000 

อืนๆ 6,874 5,440 6,118 4,910 

 199,805 208,216 97,012 109,490 

 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

13 เงินลงทุนในกิจการย่อย  
 

เงินลงทุนในกิจการยอ่ยหลกั ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 และรายไดเ้งินปันผลสาํหรับปีสินสุดวนัเดียวกนั มีดงันี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 

  เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ    

 ร้อยละ ทุนชําระแล้ว วธิีราคาทุน รายได้เงนิปันผล 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

กิจการย่อย         

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั   100.00 100.00 200,000 200,000 200,000 200,000 184,014 376,194 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม เพือผูล้งทุนต่างดา้ว จาํกดั 100.00 100.00 100,000 100,000 100,000 100,000 180 196 

บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 100.00 100.00 10,000 10,000 10,000 10,000 1,050 829 

บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จาํกดั 100.00 100.00 80,000 80,000 74,591 74,591 - - 

บริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั (1) - 100.00 - 10,000 - 10,000 70 98 

บริษทั ตลาดสญัญาซือขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  100.00 100.00 500,000 500,000 500,000 500,000 40,300 - 

บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั  100.00 100.00 600,000 600,000 602,700 602,700 52,680                                                                                                                             - 

บริษทั ไลฟ์ฟินคอร์ป จาํกดั (2) 100.00 - 10,000 - 10,000 - - - 

บริษทั ฟินเน็ต อินโนเวชนั เน็ตเวร์ิค จาํกดั (3) 100.00 - 200,000 - 200,000 - - - 

   1,700,000 1,500,000 1,697,291 1,497,291 278,294 377,317 
 

กิจการยอ่ยทุกกิจการมีสถานทีหลกัในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการมกีารเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที 1 
 

(1) ตามทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครังที 1 พ.ศ. 2560 ไดมี้มติอนุมติัเลิกบริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั ณ วนัที 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในวนัที 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

บริษทัไดค้ืนเงินลงทุนใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จาํนวน 10,000,000 บาท 
 

 (2) หุน้สามญัจดทะเบียน มีราคามูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท มีจาํนวน 1,000,000 หุน้ หุน้ทงัหมดไดอ้อกและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ บริษทัไดรั้บคา่หุ้นสาํหรับหุ้นสามญัจาํนวน 1,000,000 หุ้น โดยมีมูลคา่ทีตราไวหุ้้นละ10 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท 

เมือวนัที 23 มิถนุายน พ.ศ. 2560 โดยมีมูลคา่หุน้ทีชาํระแลว้ตามมูลคา่ทีตราไวจ้าํนวน 10,000,000 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 26 มิถนุายน พ.ศ. 2560 
 

(3) หุ้นสามญัจดทะเบียน มีราคามูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท มีจาํนวน 20,000,000 หุ้น หุ้นทงัหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ บริษทัไดรั้บค่าหุ้นสําหรับหุ้นสามญัจาํนวน 20,000,000 หุ้น โดยมีมูลคา่ทีตราไวหุ้้นละ10 บาท ในราคาหุ้นละ  

10 บาท เมือวนัที 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีมูลคา่หุน้ทีชาํระแลว้ตามมูลคา่ทีตราไวจ้าํนวน 200,000,000 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักระทรวงพาณิชย ์เมือวนัที 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

14 เงนิลงทุนในกิจการร่วม และกิจการร่วมค้า - สุทธิ 

 

เงนิลงทุนทปีฏบิัตติามวธิีส่วนได้เสีย 

 

จาํนวนทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

กิจการร่วม 914,065 890,787 775,620 775,620 

กิจการร่วมคา้ 58,954 62,725 25,000 25,000 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 973,019 953,512 800,620 800,620 

 

จาํนวนทีรับรู้ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ มีดงันี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

กิจการร่วม 32,669 20,824 - - 

กิจการร่วมคา้ 1,481 5,007 - - 

สาํหรับปีสินสุด วนัที 31 ธนัวาคม 34,150 25,831 - - 

 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

14 เงินลงทุนในกิจการร่วม และกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ตอ่) 

 

14 (ก) เงนิลงทุนในกิจการร่วม  

 

รายการขา้งล่างนีแสดงรายชือกิจการร่วม ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ทีไม่มีสาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการตามความเห็นของกรรมการ กิจการร่วมดงักล่าวมีทุนเรือนหุ้นทงัหมดเป็นหุ้นสามญั ซึงกลุ่มกิจการ 

ไดถื้อหุน้ทางตรง  

 

(หน่วย : พนับาท) 

   

งบการเงนิรวม 

 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

        

 

ร้อยละ ทุนชําระแล้ว วธีิราคาทุน - สุทธิ วิธีส่วนได้เสีย รายได้เงนิปันผล 

 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

กิจการร่วม 

          กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคา 

             และส่งมอบหลกัทรัพย ์ 10.41 11.37 1,916,453 1,699,421 100,000 100,000 199,530 196,763 - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์เพือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 40.65 40.65 1,549,126 1,549,126 675,620 675,620 714,535 694,024 - - 

 775,620 775,620 914,065 890,787 - - 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

14 เงินลงทุนในกิจการร่วม และกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ตอ่) 

 

14 (ก) เงนิลงทุนในกิจการร่วม (ต่อ) 

 

รายการขา้งล่างนีแสดงรายชือกิจการร่วม ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ทีไม่มีสาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการตามความเห็นของกรรมการ กิจการร่วมดงักล่าวมีทุนเรือนหุ้นทงัหมดเป็นหุ้นสามญั ซึงกลุ่มกิจการ 

ไดถื้อหุน้ทางตรง (ตอ่) 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ   

   

 

ร้อยละ ทุนชําระแล้ว วธิีราคาทุน การด้อยค่า ราคาทุน - สุทธิ รายได้เงินปันผล 

 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

กิจการร่วม      

       กองทุนทดแทนความเสียหาย      

   ในระบบการชาํระราคาและ             

   ส่งมอบหลกัทรัพย ์ 10.41 11.37 1,916,453 1,699,421 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 - - 

บริษทัหลกัทรัพย ์เพือธุรกิจ         

   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 9,446 31,487 

 

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

 

กิจการร่วมทุกกิจการมีสถานทีหลกัในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที 1 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

14 เงนิลงทุนในกิจการร่วม และกิจการร่วมค้า - สุทธิ (ตอ่) 

 

14 (ก) เงนิลงทุนในกิจการร่วม (ตอ่) 

 

กลุม่กิจการยงัมีส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมแต่ละรายทีไม่มีสาระสาํคญั ซึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

 กองททุดแทน บริษัท  กองทุนทดแทน บริษัท 

 ความเสียหายฯ หลักทรัพย์ฯ รวม ความเสียหายฯ หลักทรัพย์ฯ รวม
      

มูลคา่ตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย 

   ในกิจการร่วมซึงกิจการบนัทึกบญัชี 

   ตามวิธีส่วนไดเ้สียแต่ละรายทีไม่มี 

   สาระสาํคญั 199,530 714,535 914,065 196,763 694,024 890,787

ส่วนแบ่งในกิจการร่วมของ 

   รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ้่ายจากการ      

   ดาํเนินงานต่อเนือง (สุทธิจากภาษีเงินได)้   2,767 29,902 32,669 3,498 17,326 20,824

   รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน      

      (สุทธิจากภาษีเงินได)้ - 55 55 - (9) (9) 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม      

   (สุทธิจากภาษีเงนิได้) 2,767 29,957 32,724 3,498 17,317 20,815

 

กลุ่มกิจการไม่มีหนีสินทีอาจเกิดขึนทีเกียวกบักิจการร่วม  

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

 

14 เงินลงทุนในกิจการร่วม และกจิการร่วมค้า - สุทธิ (ตอ่) 

 

14 (ข) กิจการร่วมค้า 

 

กิจการร่วมคา้ดงัรายชือต่อไปนีมีทุนเรือนหุ้นทงัหมดเป็นหุน้บุริมสิทธิ ซึงกลุ่มกิจการไดถื้อหุ้นทางตรง 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ    

 ร้อยละ ทุนชําระแล้ว วธีิส่วนได้เสีย รายได้เงนิปันผล 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

กิจการร่วมค้า         

บริษทั แฟมมิลี โนฮาว จาํกดั  50.00 50.00 50,000 50,000 58,954 62,725 - - 

 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

   

 

ร้อยละ ทุนชําระแล้ว วธิีราคาทุน รายได้เงนิปันผล 

 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

กิจการร่วมค้า   

บริษทั แฟมมิลี โนฮาว จาํกดั 50.00 50.00 50,000 50,000 25,000 25,000 4,555 8,497 

 

กิจการร่วมคา้มีสถานทีหลกัในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการมีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที 1 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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14 เงนิลงทุนในกิจการร่วม และกิจการร่วมค้า - สุทธิ (ตอ่) 

 

14 (ข) กิจการร่วมค้า (ตอ่) 

 

กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ทีไม่มีสาระสาํคญั ซึงไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

มูลคา่ตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้   

   ซึงกิจการบนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 58,954 62,725 
   

ส่วนแบ่งในกิจการร่วมคา้ของรายไดสู้งกวา่คา่ใชจ่้าย   

   จากการดาํเนินงานต่อเนือง (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 1,481 5,007 

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอนื (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 697 - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม (สุทธจิากภาษีเงินได้) 2,178 5,007 

 

กลุ่มกิจการไม่มีหนีสินทีอาจเกิดขึนทีเกียวกบักิจการร่วมคา้ 

 

15 เงนิลงทุนระยะยาว - สุทธิ 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

หลกัทรัพยเ์ผอืขาย 7,039,098 6,857,996 7,039,098 6,857,996 

ตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด 1,426,809 1,441,728 1,426,809 1,441,728 

เงินลงทุนทวัไป 12,361 12,336 12,361 12,336 

 8,478,268 8,312,060 8,478,268 8,312,060 

 

หลกัทรัพยเ์ผอืขาย : 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมทัวไปเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซือคืนหน่วยลงทุนทีเน้นการลงทุนใน 

หุน้ทุนของบริษทัจดทะเบียนจาํนวน 33 กองทุน (พ.ศ. 2559 : 17 กองทุน) และมีเงินลงทุนในทองคาํ จาํนวน 1 กองทุน (พ.ศ. 2559 : 1 กองทุน) 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเ์ป็นการลงทุนในกองทุนรวมปิดประเภทไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน

จาํนวน 5 กองทุน (พ.ศ. 2559 : 11 กองทุน) กองทุนดงักล่าวจดัตงัขนึมาเพือซือหรือเช่าอสงัหาริมทรัพย ์รับโอนอสังหาริมทรัพย ์และ/หรือสิทธิ

การเช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละจดัหาผลประโยชนจ์ากอสังหาริมทรัพยด์งักล่าว ทงันีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวไดจ้ดทะเบียน

เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและสามารถซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ 

 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 เงนิลงทุนระยะยาว - สุทธิ (ตอ่) 

 

หลกัทรัพยเ์ผอืขาย : (ตอ่) 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ไม่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน (พ.ศ. 2559 : 1 กองทุน) กองทุนดงักล่าว เป็น 

การลงทุนในกองทุนรวมปิดประเภทไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน จดัตงัขึนมาโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพือระดมเงินทุนจากนกัลงทุนทงัในประเทศ

และต่างประเทศ ไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพืนฐานซึงมีศกัยภาพในการสร้างรายไดที้สมาํเสมอและยงัยืนให้กองทุน เพือให้กองทุน

สามารถจ่ายผลตอบแทนให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไดอ้ยา่งต่อเนือง ทงันีหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน และสามารถซือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมทีลงทุนในต่างประเทศเป็นการลงทุนในกองทุนเปิดจาํนวน 20 กองทุน (พ.ศ. 2559 : 

23 กองทุน) ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ทเีนน้การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนตา่งประเทศ 

 

ตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด : 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากประจาํกบัธนาคารประเภท 1 ปีขึนไป มีอตัราดอกเบียร้อยละ 4.00 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 4.00 ต่อปี) 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากสถาบนัการเงินตามขอ้ตกลงเป็นเงินฝากธนาคารทีใช้เป็นหลกัทรัพยค์าํประกนัวงเงินทีธนาคาร 

ใหสิ้นเชือเพือทีอยูอ่าศยักบัพนกังานของกลุ่มกิจการตามขอ้ตกลงเป็นจาํนวนเงิน 529.27 ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 544.19 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 หุน้กูที้ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี มีอตัราดอกเบียหนา้ตวัร้อยละ 4.95 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 

4.95 ต่อปี) และมีอตัราผลตอบแทนตามราคาตลาดร้อยละ 3.52 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 4.15 ต่อปี)  

 

เงินลงทุนทวัไป : 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมเฉพาะกิจจาํนวน 1 กองทุน (พ.ศ. 2559 : จาํนวน 2 กองทุน) 

 

รายการเคลือนไหวของเงินลงทุนระยะยาวสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงันี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

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

ลงทุนเพิม 3,535,643 2,519,728 3,535,643 2,519,728 

จาํหน่ายเงินลงทุน (3,676,658) (2,624,102) (3,676,658) (2,624,102) 

จดัประเภทเงินลงทุน (หมายเหตุ 10) - (1,193,260) - (1,193,260) 

ผลกาํไรทียงัไม่เกิดขึนจากหลกัทรัพยเ์ผือขาย 307,223 346,589 307,223 346,589 

ยอดคงเหลือปลายปี 8,478,268 8,312,060 8,478,268 8,312,060 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 เงนิลงทุนระยะยาว - สุทธิ (ตอ่) 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนดจาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือไดด้งันี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ครบกําหนด 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
     

วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     

ตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด     

หุน้กู ้ - 10,000 - 10,000 

เงินฝากธนาคาร - 887,540 529,269 1,416,809 

 - 897,540 529,269 1,426,809 

     

วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

ตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด     

หุน้กู ้ 10,000 10,000 - 20,000 

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

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

 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ครบกําหนด 

 ไม่เกนิ 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
     

วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     

ตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด     

หุน้กู ้ - 10,000 - 10,000 

เงินฝากธนาคาร - 887,540 529,269 1,416,809 

 - 897,540 529,269 1,426,809 

     

วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

ตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด     

หุน้กู ้ 10,000 10,000 - 20,000 

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

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



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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15 เงนิลงทุนระยะยาว - สุทธิ (ตอ่) 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มูลคา่ยติุธรรมของตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนด ประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สุทธิ มูลค่ายุตธิรรม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

หุน้กู ้ 10,000 20,000 10,266 20,417 

เงินฝากธนาคาร 1,416,809 1,431,728 1,353,692 1,386,360 

 1,426,809 1,451,728 1,363,958 1,406,777 

หกั  จดัประเภทเป็นเงินลงทนุระยะสัน (หมายเหตุ 10) - (10,000) - (10,198) 

 1,426,809 1,441,728 1,363,958 1,396,579 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สุทธิ มูลค่ายุตธิรรม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

หุน้กู ้ 10,000 20,000 10,266 20,417 

เงินฝากธนาคาร 1,416,809 1,431,728 1,353,692 1,386,360 

 1,426,809 1,451,728 1,363,958 1,406,777 

หกั  จดัประเภทเป็นเงินลงทนุระยะสัน (หมายเหตุ 10) - (10,000) - (10,198) 

 1,426,809 1,441,728 1,363,958 1,396,579 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

   เครืองตกแต่ง    

 ทดีินและ                                                                                               อาคารและ ตดิตงัและ  งานระหว่างทํา/  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์  อาคารระหว่าง  

 ทดีิน อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
       

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 1,014,097 4,865,513 1,453,206 3,238 28,578 7,364,632 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม - (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 

       

สําหรับปีสินสุด        

   วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

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

ซือสินทรัพย ์ - 6,047 67,447 2,372 139,985 215,851 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (30) (44) (2,072) - (2,146) 

คา่เสือมราคา  - (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 วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 1,014,097 4,955,022 1,474,651 3,538 13,869 7,461,177 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม - (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 

       

สําหรับปีสินสุด        

   วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

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

ซือสินทรัพย ์ - 3,700 36,511 615 281,384 322,210 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (371,540) (5,185) (2,185) - (378,910) 

คา่เสือมราคา  - (220,396) (122,742) (60) - (343,198) 

โอนสินทรัพย ์ - 2,660 36,443 - (39,103) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097 3,314,160 552,788 200 256,150 5,137,395 

       

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาทุน 1,014,097 3,990,700 1,321,750 388 256,150 6,583,085 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม - (676,540) (768,962) (188) - (1,445,690) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 3,314,160 552,788 200 256,150 5,137,395 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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16 ทดีิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ตอ่) 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ 

   เครืองตกแต่ง    

 ทดีินและ                                                                                               อาคารและ ตดิตงัและ  งานระหว่างทํา/  

 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์  อาคารระหว่าง  

 ทดีิน อาคาร สํานักงาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 
       

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 1,014,097 4,863,796 1,373,707 3,238 28,578 7,283,416 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม - (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 

       

สําหรับปีสินสุด       

   วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

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

ซือสินทรัพย ์ - 6,047 67,447 2,372 139,985 215,851 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (30) (37) (2,072) - (2,139) 

คา่เสือมราคา  - (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 วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559       

ราคาทุน 1,014,097 4,953,305 1,402,212 3,538 13,869 7,387,021 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม - (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 

       

สําหรับปีสินสุด       

   วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

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

ซือสินทรัพย ์ - 3,700 36,511 615 281,384 322,210 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (371,252) (5,182) (2,185) - (378,619) 

คา่เสือมราคา  - (220,368) (122,518) (60) - (342,946) 

โอนสินทรัพย ์ - 2,660 36,443 - (39,103) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097 3,314,160 551,898 200 256,150 5,136,505 

       

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560       

ราคาทุน 1,014,097 3,990,699 1,278,358 388 256,150 6,539,692 

หกั  คา่เสือมราคาสะสม - (676,539) (726,460) (188) - (1,403,187) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 3,314,160 551,898 200 256,150 5,136,505 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 โปรแกรม    

 คอมพวิเตอร์ สิทธิบัตร งานระหว่างทํา รวม 

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2559     

ราคาทุน 1,409,652 2,819 2,415 1,414,886 

หัก  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (908,350) (515) - (908,865) 

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

     

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

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

ซือสินทรัพย ์ 14,748 48 56,472 71,268 

คา่ตดัจาํหน่าย (110,228) (388) - (110,616) 

โอนสินทรัพย ์ 43,186 - (43,186) - 

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

     

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

ราคาทุน 1,467,625 2,867 15,701 1,486,193 

หัก  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (1,018,617) (903) - (1,019,520) 

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

     

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     

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

ซือสินทรัพย ์ 28,374 - 52,052 80,426 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ (6) - - (6) 

คา่ตดัจาํหน่าย (119,850) (385) - (120,235) 

โอนสินทรัพย ์ 33,746 - (33,746) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 391,272 1,579 34,007 426,858 

     

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     

ราคาทุน 1,519,025 2,867 34,007 1,555,899 

หัก  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (1,127,753) (1,288) - (1,129,041) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 391,272 1,579 34,007 426,858 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ (ตอ่) 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 โปรแกรม    

 คอมพวิเตอร์ สิทธิบัตร งานระหว่างทํา รวม 
     

ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2559     

ราคาทุน 1,328,144 1,958 2,415 1,332,517 

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

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

     

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

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

ซือสินทรัพย ์ 14,748 48 56,472 71,268 

คา่ตดัจาํหน่าย  (110,008) (265) - (110,273) 

โอนสินทรัพย ์ 43,186 - (43,186) - 

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

     

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2559     

ราคาทุน 1,386,117 2,006 15,701 1,403,824 

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

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

     

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560     

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

ซือสินทรัพย ์ 28,374 - 52,052 80,426 

จาํหน่ายสินทรัพย ์ (6) - - (6) 

คา่ตดัจาํหน่าย  (119,659) (262) - (119,921) 

โอนสินทรัพย ์ 33,746 - (33,746) - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 390,717 1,216 34,007 425,940 

     

ณ วนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560     

ราคาทุน 1,440,305 2,006 34,007 1,476,318 

หกั  คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (1,049,588) (790) - (1,050,378) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 390,717 1,216 34,007 425,940 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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18 ทรัพย์สินหลกัประกันและผลประโยชน์  

 

บริษทั สํานักหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สาํนักหักบญัชี”) เป็นสํานักหักบัญชีตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า สมาชิกของสํานกัหักบญัชี 

ทีมีฐานะซือขายสัญญาล่วงหน้ามีหนา้ทีตอ้งนําทรัพยสิ์นมาวางเป็นหลกัประกนัในการซือขายล่วงหน้าตามอตัราหรือมูลค่าทีสาํนกัหักบญัชี

กาํหนด ทงันีสาํนกัหักบญัชีจะนาํทรัพยสิ์นหลกัประกนัดงักล่าวไปบริหารจดัการเพือให้เกิดผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและเงือนไข 

ทีกาํหนด ซึงผลประโยชนที์เกิดขึนจากเงินประกนัดงักล่าวภายหลงัหักคา่บริหารจดัการจะจดัสรรให้แก่สมาชิกตามอตัราและวิธีการทีกาํหนด 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 รายละเอียดเงินลงทุนของทรัพยสิ์นทีสมาชิกวางเป็นหลกัประกนัจาํนวนเงิน 13,397.89 ล้านบาท 

และ 10,159.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั มีดงัตอ่ไปนี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ 12,853,973 9,598,086 

เงินฝากออมทรัพยที์เป็นเงินตราต่างประเทศ 488,319 519,744 

ผลประโยชน์คา้งรับ 55,593 42,138 

 13,397,885 10,159,968 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากออมทรัพยที์เป็นเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 15.02 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ (พ.ศ. 2559 : 14.57 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) 

แปลงคา่เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราซือถวัเฉลียเงินโอนประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัสินรอบระยะเวลาบญัชี  

 

กลุ่มกิจการไดแ้สดงทรัพยสิ์นทีสมาชิกวางเป็นหลกัประกนัเป็นรายการแยกต่างหากในบญัชี “ทรัพยสิ์นหลกัประกนัและผลประโยชน์” 

ภายใต้สินทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และได้แสดงภาระหนีสินในจาํนวนเงินเดียวกันในบญัชี “เจา้หนีหลักประกนัและ

ผลประโยชน์” ภายใตห้นีสินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

19 ทรัพย์สินเพือความมันคงและผลประโยชน์ 

 

ทรัพยสิ์นเพือความมนัคงจดัตงัขนึเพือเป็นประกนัความเสียหายทีอาจเกิดจากการผิดนดัชาํระหนีหรือความเสียหายอืนทีอาจเกิดจากการกระทาํ

ของสมาชิกในการดาํเนินการทีเกียวกบัระบบการชาํระหนีของบริษทั สาํนกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สาํนกัหกับญัชี”) 

 

ทรัพยสิ์นเพือความมนัคงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงันี 

 

19.1 หลักทรัพย์เพือความมันคง (Secur ities Deposit) 

 

สมาชิกของสํานกัหักบญัชีมีหนา้ทีวางทรัพยสิ์นเพือความมนัคงตามหลกัเกณฑที์กาํหนด (ปัจจุบนักาํหนดหลกัทรัพยเ์พือความมนัคง

เป็นมลูคา่ไม่นอ้ยกวา่ 5 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกทใีชบ้ริการชาํระหนีทุกสินคา้อา้งอิง และไม่นอ้ยกว่า 4 ลา้นบาท ในแต่ละประเภทสินคา้

อา้งอิง สําหรับสมาชิกทีใชบ้ริการชาํระหนีตามประเภทสินคา้อา้งอิง) โดยสํานักหักบัญชีจะนาํหลกัทรัพยเ์พือความมนัคงดังกล่าว 

ไปบริหารจดัการเพือใหเ้กิดผลประโยชน์และจะคืนผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัหกัค่าบริหารจดัการให้แก่สมาชิกตามอตัราและวิธีการ

ทีกาํหนด ทงันีในส่วนของหลกัทรัพยเ์พือความมนัคงจะคืนแก่สมาชิกเมือสมาชิกพน้จากสมาชิกภาพแลว้  



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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19 ทรัพย์สินเพือความมันคงและผลประโยชน์ (ตอ่) 

 

ทรัพยสิ์นเพือความมนัคงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงันี (ต่อ) 

 

19.2 กองทุนทดแทนความเสียหาย (Clear ing fund) ประกอบด้วยการวางหลักทรัพย์สมทบจาก 

 

(1) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท 

 

(2) สมาชิกของสาํนกัหกับญัชีแต่ละรายดงันี 

 

- ทรัพย์สินสมทบแรกเข ้าเป็นสมาชิกกองทุนในอัตราทีก ําหนด (ปัจจุบันกําหนดเงินสมทบแรกเข้าเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า  

5 ลา้นบาท สําหรับสมาชิกทีใช้บริการชาํระหนีทุกสินคา้อา้งอิง  และไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ในแต่ละประเภทสินคา้อา้งอิง 

สาํหรับสมาชิกทีใชบ้ริการชาํระหนีตามประเภทสินคา้อา้งองิ) 

- ทรัพยสิ์นสมทบรายเดือนเป็นมูลคา่ไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท 

 

ทรัพยสิ์นเพือความมนัคงและผลประโยชนถื์อเป็นกรรรมสิทธิของผูจ่้ายเงินสมทบตามสัดส่วนทีสมทบเขา้กองทุน โดยเมือสมาชิกพน้

สมาชิกภาพแลว้ สมาชิกจะไดรั้บคืนทรัพยสิ์นเพือความมนัคงและผลประโยชนที์เกิดขึนจากทรัพยสิ์นดงักล่าว 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ทรัพยสิ์นเพือความมนัคงและผลประโยชน์ ประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 หลักทรัพย์เพือความมันคง กองทุนทดแทนความเสียหาย  

 และผลประโยชน์ และผลประโยชน์ รวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

เงินลงทุนทีบริหารโดยสาํนกัหกับญัชี 753,295    656,832 - - 753,295 656,832 

เงินลงทุนทีบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล       

    เงินฝากออมทรัพย ์ 698 1,023 846 511 1,544 1,534 

    หลกัทรัพยเ์พือคา้ 200,595 221,543 926,700 830,540 1,127,295 1,052,083 

 954,588     879,398 927,546 831,051 1,882,134 1,710,449 

ดอกเบียคา้งรับ 639 794 2,259 2,603 2,898 3,397 

สินทรัพยอื์น 74 61 17,291 7,453 17,365 7,514 

 955,301                                                                                                              880,253 947,096 841,107 1,902,397 1,721,360 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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19 ทรัพย์สินเพือความมันคงและผลประโยชน์ (ตอ่) 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ทรัพยสิ์นเพือความมนัคงและผลประโยชน์ ประกอบดว้ย (ตอ่) 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์   

เงินสมทบ 100,000 100,000 

ผลประโยชน์ 42,510 40,043 

 142,510 140,043 

 

เงินลงทุนทบีริหารโดยสํานักหักบัญชี 

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.375 - 1.00 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ระหว่างร้อยละ 0.25 - 

1.00 ต่อปี) 

 

เงนิลงทุนทบีริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 

 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึง (พ.ศ. 2559 : 1 แห่ง) 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินและนโยบายการลงทุนของสาํนกัหักบญัชี สาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนทีบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลมีอตัราผลตอบแทนจากการบริหารระหว่างร้อยละ 2.02 - 2.04 ต่อปี  

(พ.ศ. 2559 : ระหวา่งร้อยละ 1.54 - 1.60 ต่อปี) 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 เจา้หนีทรัพยสิ์นเพือความมนัคงและผลประโยชน ์ประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

หลักทรัพย์เพือความมันคงและผลประโยชน์   

เงินสมทบ 951,220 877,000 

ผลประโยชน์ (กาํหนดจ่ายคืนสมาชิกทุก 6 เดือน) 4,081 3,283 

 955,301 880,283 

กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์   

เงินสมทบ 699,554 608,834 

ผลประโยชน์ 105,032 92,200 

 804,586 701,034 
   

 1,759,887 1,581,317 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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20 เงนิสํารองเพือความมันคงของสํานักหักบัญชี 

 

เงินสํารองเพือความมนัคงของสํานักหักบญัชี ในส่วนของตลาดหลักทรัพยฯ์ จัดตงัขึนเพือเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สํานักหักบญัชี เพือรองรับ 

ความเสียหายทีอาจเกิดจากการผิดนัดชาํระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลกัทรัพย ์หรือความเสียหายทีอาจเกิดจากการกระทาํของสมาชิกในกิจการ 

ทีเกียวกบัการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหักบญัชี 

 

เมือวนัที 14 มกราคม พ.ศ. 2558 และวนัที 27 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีมติให้กนัวงเงินสํารองเพือความมนัคง 

ของสาํนักหักบัญชีหลกัทรัพยแ์ละอนุพันธ์ ตามทีองคก์รกาํกบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ ได้กาํหนดมาตรฐานสําหรับสาํนักหักบัญชี  

เพือความมนัคงของสํานักหักบญัชี และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขนัและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์จะทยอย 

จดัสรรเงินสาํรองเพือความมนัคง ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 จนครบจาํนวน 5,690 ลา้นบาท ทงันี ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เงินสํารอง

เพือความมนัคงของสาํนกัหักบญัชี มีจาํนวน 5,124.32 ลา้นบาท  

 

เงินสาํรองเพือความมนัคงของสาํนกัหกับญัชี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

เงนิลงทุนทบีริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล   

เงินฝากออมทรัพย ์ 1,165 - 

หลกัทรัพยเ์พือคา้ 5,110,622 - 

 5,111,787                                                                            - 

ดอกเบียคา้งรับ 11,710 - 

สินทรัพยอื์น 823 - 

 5,124,320 - 

 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 2 แห่ง  

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินและนโยบายการลงทุนของบริษทั สําหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 เงินลงทุนทีบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลมีอตัราผลตอบแทนจากการบริหารระหว่างร้อยละ 1.53 - 1.68 ต่อปี 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

67 

21 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงันี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

วนัที 31 ธนัวาคม     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,356 2,322 - - 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (85,135) (44,684) (83,807) (44,684) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (82,779) (42,362) (83,807) (44,684) 

 

รายการเคลือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 55,527 2,026 53,481 - 

ภาษเีพิม/(ลด)ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย 4,817 53,501 4,507 53,481 

ภาษีเพิม/(ลด)บนัทึกโดยตรงในส่วนของรายไดแ้ละ  

   ค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอนื 29,445 - 29,445 - 

ยอดคงเหลือปลายปี 89,789 55,527 87,433 53,481 

 

หนีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ยอดคงเหลือตน้ปี 97,889 1,191 98,165 - 

ภาษเีพิม/(ลด)ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย 7,143 (684) 5,539 783 

ภาษีเพิม/(ลด)บนัทึกโดยตรงในส่วนของรายไดแ้ละ 

   ค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอืน 67,536 97,382 67,536 97,382 

ยอดคงเหลือปลายปี 172,568 97,889 171,240 98,165 

 

สินทรัพย์(หนีสิน)ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี – สุทธิ (82,779) (42,362) (83,807) (44,684) 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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21 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ตอ่) 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

ค่าเผือหนี 

สงสัยจะสูญ 

ประมาณการ

หนีสินพนักงาน

สิทธิลาพกัร้อน 

สํารอง

ผลประโยชน์

พนักงาน รวม 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 2,026 - - 2,026 

ภาษเีพิม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย 1,005 4,844 47,652 53,501 

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

ภาษเีพิม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย (5) 383 4,439 4,817 

ภาษเีพิม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน - - 29,445 29,445 

วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 3,026 5,227 81,536 89,789 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

ค่าเผือหนี 

สงสัยจะสูญ 

ประมาณการ

หนีสินพนักงาน

สิทธิลาพกัร้อน 

สํารอง

ผลประโยชน์

พนักงาน รวม 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - - - - 

ภาษเีพิม/(ลด) รายไดห้รือคา่ใชจ่้าย 1,005 4,824 47,652 53,481 

วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 1,005 4,824 47,652 53,481 

ภาษเีพิม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - 359 4,148 4,507 

ภาษเีพิม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน - - 29,445 29,445 

วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 1,005 5,183 81,245 87,433 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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21 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี (ตอ่) 

 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี (ต่อ) 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

ผลกําไรทยีงั 

ไม่เกดิขนึจริง 

จากหลักทรัพย์ 

เผือขาย 

ผลกําไรทยีงั 

ไม่เกดิขนึจริง 

จากหลักทรัพย์ 

เพือค้า รวม 
    

หนีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - 1,191 1,191 

ภาษเีพิม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - (684) (684) 

ภาษเีพิม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน 97,382 - 97,382 

วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 97,382 507 97,889 

ภาษเีพิม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - 7,143 7,143     

ภาษเีพิม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน 67,536 - 67,536 

วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 164,918 7,650 172,568 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

ผลกําไรทยีงั 

ไม่เกดิขนึจริง 

จากหลักทรัพย์ 

เผือขาย 

ผลกําไรทยีงั 

ไม่เกดิขนึจริง 

จากหลักทรัพย์ 

เพือค้า รวม 
-    

หนีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี    

วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559 - - - 

ภาษเีพิม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - 783 783 

ภาษเีพิม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน 97,382 - 97,382 

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

ภาษเีพิม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - 5,539 5,539 

ภาษเีพิม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน 67,536 - 67,536 

วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 164,918 6,322 171,240 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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22 เจ้าหนีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
      

เจ้าหนี      

กิจการยอ่ย 8 - - 755 139 

กิจการร่วมคา้ 8 32 81 32 81 

กิจการอนื  103,739 87,268 103,239 83,296 

  103,771 87,349 104,026 83,516 

      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      

กิจการยอ่ย 8 - - 17,669 5,914 

กิจการร่วมคา้ 8 16,450 9,340 16,450 8,740 

กิจการอนื  907,392 934,814 875,983 917,335 

  923,842 944,154 910,102 931,989 

      

  1,027,613 1,031,503 1,014,128 1,015,505 

 

23 หนีสินหมุนเวยีนอืน 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียนรอจ่ายคืนผูถื้อหุน้ 78,151 72,942 - - 

ผลประโยชน์ทางการเงินคา้งจา่ย 67,683 65,775 - - 

เงินประกนัตา่งๆ 32,931 35,728 32,928 35,724 

สาํรองเงินผลประโยชนพ์นกังานจาก     

   สิทธิการลาพกัร้อนสะสม 26,139 24,223 25,917 24,121 

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่ายคา้งจ่าย 25,703 33,305 9,638 10,938 

เจา้หนีจากการซือเงินลงทุน 20,088 - 20,088 - 

ภาษีมูลคา่เพิมคา้งจ่าย 14,256 18,924 5,967 18,921 

กองทุนเงินทองของมีค่า 11,576 11,570 11,576 11,570 

สาํรองผลประโยชนพ์นกังานทีถึงกาํหนดชาํระ 

   ภายในหนึงปี (หมายเหตุ 24) 6,360 - 4,908 - 

เงินกองทุนตลาดหุน้ร่วมใจช่วยภยันาํท่วม - 36,775 - 36,775 

อืน ๆ  18,238 18,079 13,578 12,781 

 301,125                                                                                                                             317,321 124,600 150,830 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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24 สํารองผลประโยชน์พนักงาน 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

งบแสดงฐานะการเงนิ     

หนีสินทถีึงกาํหนดชําระภายใน 1 ปี  

    ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ(หมายเหตุ 23) 6,360 - 4,908 - 

 6,360 - 4,908 - 
     

หนีสินทถีึงกาํหนดชําระเกินกว่า 1 ปี      

   ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 372,705 207,353 372,705 207,353 

   ผลประโยชน์อืน 28,613 30,910 28,613 30,910 

 401,318 238,263 401,318 238,263 
     

 407,678 238,263 406,226 238,263 

     

ค่าใช้จ่ายทีรวมอยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย     

ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 24,965 23,598 23,033 23,598 

ผลประโยชน์อืน 257 2,978 257 2,978 

 25,222 26,576 23,290 26,576 

 

จาํนวนทีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

มูลคา่ปัจจุบนัของภาระผกูพนั     

ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 379,065 207,353 377,613 207,353 

ผลประโยชน์อืน 28,613 30,910 28,613 30,910 

หนีสินทีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน 407,678 238,263 406,226 238,263 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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24 สํารองผลประโยชน์พนักงาน (ตอ่) 

 

รายการเคลือนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชนที์กาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงันี 
 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ณ วนัที 1 มกราคม 238,263 222,459 238,263 222,459 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 19,659 18,727 17,734 18,727 

ตน้ทุนดอกเบีย 8,498 7,849 8,491 7,849 

ขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหมข่องผลประโยชนอื์น (2,935) - (2,935) - 

การวดัมลูคา่ใหม่     

ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติ 

ดา้นประชากรศาสตร์ 9,559 - 9,559 - 

ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลง 

ขอ้สมมติทางการเงิน 93,582 - 93,582 - 

ผลกาํไรและขาดทุนทีเกิดจากประสบการณ์ 44,086 - 44,086 - 

 410,712 249,035 408,780 249,035 

หกั  จ่ายผลประโยชน์ (3,034) (10,772) (2,554) (10,772) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 407,678 238,263 406,226 238,263 

หกั  ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (หมายเหตุ 23) (6,360) - (4,908) - 

ยอดคงเหลือทีถึงกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี 401,318 238,263 401,318 238,263 

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 รายการทีบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบ็ดเสร็จ มีดงันี 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 19,659 18,727 17,734 18,727 

ตน้ทุนดอกเบีย 8,498 7,849 8,491 7,849 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหมข่องผลประโยชนอื์น (2,935) - (2,935) - 

 25,222 26,576 23,290 26,576 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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24 สํารองผลประโยชน์พนักงาน (ตอ่) 

 

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ขอ้สมมติฐานทางสถิติทีสาํคญัทีใชใ้นการคาํนวณ สรุปไดด้งันี 

 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
   

อตัราคดิลด ณ วนัที 31 ธนัวาคม ร้อยละ 2.75 ร้อยละ 3.60 

อตัราการขึนเงินเดือน - พนกังานประจาํ ร้อยละ 6.50 ร้อยละ 5.00 - 10.00 

อตัราการขึนเงินเดือน - พนกังานตามสญัญา ร้อยละ 6.50 ร้อยละ 4.50 

อตัราการลาออกเฉลีย ร้อยละ 0.00 - 13.00 ร้อยละ 0.00 - 13.00 

อตัราการตายก่อนเกษยีณอาย ุ ร้อยละ 75  ของ TMO2017  TMO2008 

เกษยีณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 

 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ 

 การเปลยีนแปลงในข้อสมมติ การเพมิขนึของข้อสมมติ การลดลงของข้อสมมต ิ

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
       

อตัราคดิลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 12 ลดลงร้อยละ 11 เพิมขึนร้อยละ 13 เพิมขึนร้อยละ 13 

อตัราการเพิมขนึของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 เพิมขึนร้อยละ 14 เพิมขึนร้อยละ 15 ลดลงร้อยละ12 ลดลงร้อยละ 13 

อตัราการลาออก ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 8 เพิมขึนร้อยละ 6 เพิมขึนร้อยละ 9 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นีอา้งอิงจากการเปลียนแปลงขอ้สมมติขณะทีให้ขอ้สมมติอืนคงทีในทางปฏิบัติสถานการณ์ดงักล่าวยากทีจะ

เกิดขึน และการเปลียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีกาํหนด

ไวที้มีต่อการเปลียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชวิ้ธีเดียวกบัมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลด

แต่ละหน่วยทีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit Method) ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน  ในการคาํนวณหนีสินบาํเหน็จบาํนาญทีรับรู้ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติทีใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไมไ่ดเ้ปลียนแปลงจากปีก่อน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 20 ปี (พ.ศ. 2559 : 22 ปี) 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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24 สํารองผลประโยชน์พนักงาน (ตอ่) 

 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชนเ์มือเกษียณอาย ุและผลประโยชนอื์นทีไม่มีการคิดลด 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560     

ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 5,970 34,249 508,512 548,731 

ผลประโยชน์อืน 2,484 11,288 20,038 33,810 

รวม 8,454 45,537 528,550 582,541 

  

(หน่วย : พนับาท) 

 เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 ปี - 5 ปี เกนิ 5 ปี รวม 
     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560     

ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 5,970 34,167 506,414 546,551 

ผลประโยชน์อืน 2,484 11,288 20,038 33,810 

รวม    8,454 45,455 526,452 580,361                                                                                                                             

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและเฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ไม่เกิน 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 

ผลประโยชน์อืน 2,382 14,214 50,322 66,918 

รวม 2,426 49,832 724,397 776,655 

 

 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 

75 

25 เงินกองทุน  

 

การเปลียนแปลงส่วนของเงินกองทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ทีไดร้วมเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี 
 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม 

  เงนิกองทุน 

   เงนิกองทุนสํารอง       

  เงนิกองทุนสํารอง เพอืการชําระหนี  เงนิกองทุน เงนิกองทุน เงนิกองทุน   

  เพอืการชําระราคา ในตลาด เงินกองทุน เพอืการสงเคราะห์ คุ้มครอง คุ้มครองผู้ลงทุน   

  และส่งมอบ สัญญาซือขาย ชดเชย ด้านสวสัดิการ ผู้ลงทุน ในสัญญา เงนิกองทุน  

 หมายเหตุ หลกัทรัพย์ ล่วงหน้า ความเสียหาย พนักงาน ในหลกัทรัพย์ ซือขายล่วงหน้า ทวัไป รวม 
          

ยอดคงเหลือต้นปี 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 

จดัสรรเงินกองทุนทวัไป  2,040,000 - - - - - (2,040,000) - 

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได ้  - - - - - -  (61) (61) 

รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ้่าย         26 - - - 1,748 11,124 764 1,745,634 1,759,270 

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  4,540,000 300,000 100,000 109,540 450,393 54,040 19,455,925 25,009,898 
          

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560  4,540,000 300,000 100,000 109,540 450,393 54,040 19,455,925 25,009,898 

จดัสรรเงินกองทุนทวัไป  200,000 - - - - - (200,000) - 

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได ้  - - - - - - (118,479) (118,479) 

รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ้่าย        26 - - - 1,130 9,215 622 1,821,622 1,832,589 

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  4,740,000 300,000 100,000 110,670 459,608 54,662 20,959,068 26,724,008 



ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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25 เงินกองทุน (ตอ่) 

 

การเปลียนแปลงส่วนของเงินกองทุนสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ทีไดร้วมเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี (ต่อ) 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

  เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

  เงนิกองทุน 

   เงนิกองทุนสํารอง      

  เงนิกองทุนสํารอง เพอืการชําระหน ี  เงนิกองทุน เงนิกองทุน   

  เพอืการชําระราคา ในตลาด เงนิกองทุน เพอืการสงเคราะห์ คุ้มครอง   

  และส่งมอบ สัญญาซือขาย ชดเชย ด้านสวสัดิการ ผู้ลงทุน เงินกองทุน  

 หมายเหตุ หลกัทรัพย์ ล่วงหน้า ความเสียหาย พนักงาน ในหลกัทรัพย์ ทวัไป รวม 
         

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2559  2,500,000 300,000 100,000 107,792 439,269 18,706,211 22,153,272 

รายการจดัสรรเงินกองทุนทวัไป  2,040,000 - - - - (2,040,000) - 

รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ้่าย 26 - - - 1,748 11,124 1,536,252 1,549,124 

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  4,540,000 300,000 100,000 109,540 450,393 18,202,463 23,702,396 

         

ยอดคงเหลือต้นปี วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2560  4,540,000 300,000 100,000 109,540 450,393 18,202,463 23,702,396 

รายการจดัสรรเงินกองทุนทวัไป  200,000 - - - - (200,000) - 

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอืน - สุทธิจากภาษีเงินได ้  - - - - - (117,782) (117,782) 

รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ้่าย 26 - - - 1,130 9,215 1,413,192 1,423,537 

ยอดคงเหลือปลายปี วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  4,740,000 300,000 100,000 110,670 459,608 19,297,873 25,008,151                                                                             

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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25 เงนิกองทุน (ตอ่) 

 

รายละเอียดเงินกองทุนประกอบดว้ย 

 

เงนิกองทุนสํารองเพือการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 

 

ในปี พ.ศ. 2540  พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุมติัจดัสรรเงินกองทุนทวัไปเป็นจาํนวนเงิน 2,000 ลา้นบาท 

500 ลา้นบาท 2,040 ลา้นบาท และ 200 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมจาํนวน 4,740 ลา้นบาท เพือจดัตงัเป็นเงินสาํรองเพือการชาํระราคาและส่งมอบ

หลกัทรัพยข์องสาํนกัหักบญัชี ซึงดาํเนินการโดยกิจการยอ่ยในการรองรับความเสียงจากการขาดสภาพคล่องกรณีทีสมาชิกมีการผิดนดัชาํระ

ราคาและส่งมอบหลกัทรัพยท์ีซือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

เงนิกองทุนสํารองเพือการชําระหนีในตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า 

 

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุมติัให้จดัสรรเงินกองทุนทวัไปเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท เพือจดัตงัเป็นเงินกองทุน

สาํรองเพือการชาํระหนีสินตลาดอนุพนัธ์ของสํานกัหักบญัชีในการรองรับความเสียหายทีอาจเกิดขึนจากระบบการซือขายและการชาํระหนีของ

ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้ากบั บริษทั สํานกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 

 

เงนิกองทุนชดเชยความเสียหาย 

 

ในปี พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุมตัิให้จดัสรรเงินกองทุนทวัไปเป็นจาํนวนเงินรวม 100 ลา้นบาท เพือจดัตงั

เป็นเงินกองทุนชดเชยความเสียหาย และเพือเป็นการช่วยเหลือและสร้างความมนัใจให้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ์ และผูที้ได้รับ

มอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ทีแทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเรืองทีเกียวขอ้งกบัการใชอ้าํนาจพิจารณาและ ตดัสินใจซึงอาจมีผลกระทบ

และก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก 

 

เงนิกองทุนเพือการสงเคราะห์ด้านสวสัดิการพนักงาน 

 

ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทัวไปเป็นจํานวนเงินรวม 75 ล้านบาท  

เพือจัดตงัเงินกองทุนเพือการสงเคราะห์ด้านสวสัดิการพนักงาน ทงันีผลประโยชน์ทีได้จากการบริหารเงินกองทุนได้นาํเขา้มาสมทบใน

เงินกองทุนดงักล่าว 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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25 เงนิกองทุน (ตอ่) 

 

รายละเอียดเงินกองทุนประกอบดว้ย (ตอ่) 

 

เงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 

 

ในปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอ้นุมติัการจดัตงักองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์(Securities Investor Protection 

Fund “ SIPF”) (“กองทุน”) โดยมีทุนประเดิมทีจดัสรรมาจากค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 

 

กองทุนนีไดมี้การจดัตงัขนึอยา่งเป็นทางการภายใตก้ฎระเบียบของกองทุน SIPF เมือวนัที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้ความ

คุม้ครองและเป็นการสร้างความมนัใจให้แก่ผูล้งทุนทีซือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผ่านบริษทัหลกัทรัพยที์เป็นสมาชิก ทงันี  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 มีบริษทัหลกัทรัพยที์เป็นสมาชิกกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยท์งัสิน 34 ราย (พ.ศ. 2559 : 34 ราย) 

 

ทรัพยสิ์นของกองทุนประกอบดว้ย 

1) เงินทุนประเดิมของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท  

2) เงินค่าเขา้เป็นสมาชิกและคา่ธรรมเนียมรายเดือนทีเรียกเกบ็จากสมาชิกกองทุน  

3) ดอกผลหรือผลประโยชนที์ไดจ้ากเงินและทรัพยสิ์นของกองทุนในอนาคต 

 

กองทุนจะคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูล้งทุนทีอยู่ในความดูแลของบริษทัหลกัทรัพยที์เป็นสมาชิกกองทุน หากผูล้งทุนไม่ได้รับคืนทรัพยสิ์น

ดงักล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผูล้งทุนตามทีเกิดขึนจริง แตไ่ม่เกินรายละ 1 ลา้นบาท ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึง 

ดงันี 

 

1) ในกรณีทีบริษทัทีเป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสงัพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดตามกฎหมายลม้ละลาย หรือ 

2) ในกรณีทีบริษัททีเป็นสมาชิกกองทุนกับผู ้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่ง เกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

อนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชีขาดให้บริษทัทีเป็นสมาชิกกองทุนรายนนัคืนทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุน แต่บริษทัทีเป็นสมาชิกกองทุนรายดงักล่าว

ไม่ปฏิบติัตาม 

 

ทงันีการคุม้ครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนทีเกิดจากการซือขายหลกัทรัพยข์องผูล้งทุนไมว่า่จะเป็นการตดัสินใจลงทุนดว้ยตนเอง หรือไม่กต็าม 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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25 เงนิกองทุน (ตอ่) 

 

รายละเอียดเงินกองทุนประกอบดว้ย (ตอ่) 

 

เงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ตอ่) 

 

งบการเงินของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยที์ไดร้วมเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์  

แยกแสดงไดด้งันี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและเฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวยีน   

เงินฝากและเงินลงทุนระยะสัน 390,411 444,204 

ดอกเบียคา้งรับ 4,257 5,791 

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 412 203 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 395,080 450,198 

   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน   

เงินลงทุนระยะยาว 394,630 301,334 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 394,630 301,334 

   

รวมสินทรัพย์ 789,710 751,532 

   

หนีสินและเงนิกองทุน   
   

หนีสินส่วนของสมาชิก   

เงินสมทบจากสมาชิก 218,926 213,494 

ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก 94,449 80,380 

รวมหนสิีนส่วนของสมาชิก 313,375 293,874 
   

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,504 2,392 

รวมหนสิีน 318,879 296,266 

   

เงนิกองทุน   

ทุนเริมแรก 300,000 300,000 

ผลประโยชน์ส่วนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 170,831 155,266 

รวมเงนิกองทุน 470,831 455,266 
   

รวมหนสิีนและเงินกองทุน 789,710 751,532 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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25 เงนิกองทุน (ตอ่) 

 

รายละเอียดเงินกองทุนประกอบดว้ย (ตอ่) 

 

เงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (ตอ่) 

 

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยส์ําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  

ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 “ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุน” 

 

เงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า  

 

ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษทั ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (กิจการย่อย) ไดอ้นุมติัให้จดัตงักองทุน

คุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซือขายล่วงหนา้ (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) (“กองทุน”) โดยมีเงินทุนประเดิมจากบริษทัจาํนวน 

50 ลา้นบาท 

 

กองทุนได้จัดตงัขึนเมือวนัที 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้ความคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าตาม

หลกัเกณฑ์ทีตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้ากาํหนด ทงันี ผูล้งทุนทีจะได้รับความคุม้ครองตอ้งเป็นลูกคา้ของสมาชิกกองทุน โดยเป็นบุคคล

ธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลทีจดัตงัในประเทศไทย ซึงมิใช่ผูล้งทุนสถาบันตามพระราชบญัญัติสัญญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทงันี  

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีบริษทัหลกัทรัพยที์เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้าเขา้เป็นสมาชิกกองทุนจาํนวน 37 ราย  

(พ.ศ. 2559 : 41 ราย)  

 

ทรัพยสิ์นของกองทุนประกอบดว้ย เงินทุนประเดิมของบริษทั เงินค่าเขา้เป็นสมาชิกและเงินสมทบทีเรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน ดอกผลหรือ

ผลประโยชน์ทีไดจ้ากเงินและทรัพยสิ์นของกองทุน ภายหลงัหักค่าใช้จ่ายเพือการดําเนินงานของกองทุน ทงันี ในช่วงเริมจดัตงักองทุนจะมี

ทรัพยสิ์นจาํนวนไม่น้อยกว่า 100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินทุนประเดิมจากบริษทัจาํนวน 50 ล้านบาท และเงินค่าแรกเขา้และเงินสมทบ 

จากสมาชิกกองทุนในส่วนทีเหลือจนกวา่จะครบ 100 ลา้นบาท โดยบริษทัอาจเรียกเกบ็เพิมเติมไดต้ามทีเห็นจาํเป็นและสมควร 

 

กองทุนจะคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูล้งทุนทีอยู่ในความดูแลของบริษทัหลกัทรัพยที์เป็นสมาชิกกองทุน หากผูล้งทุนไม่ได้รับคืนทรัพยสิ์น

ดงักล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผูล้งทุนตามทีเกิดขึนจริง แตไ่ม่เกินรายละ 1 ลา้นบาท ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึง 

ดงันี 

 

1) ในกรณีทีบริษทัทีเป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสงัพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดตามกฎหมายลม้ละลาย หรือ 

 

2) ในกรณีทีบริษัททีเป็นสมาชิกกองทุนกับผู ้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่ง เกียวกับการซือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

อนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชีขาดให้บริษทัทีเป็นสมาชิกกองทุนรายนนัคืนทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุน แต่บริษทัทีเป็นสมาชิกกองทุนรายดงักล่าว

ไม่ปฏิบติัตาม 

 

ทงันีการคุม้ครองจะไมร่วมถึงผลขาดทุนทีเกิดจากการซือขายสญัญาซือขายล่วงหนา้ของผูล้งทุนไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจลงทุนดว้ยตนเอง หรือไม่

ก็ตาม 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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25 เงนิกองทุน (ตอ่) 

 

รายละเอียดเงินกองทุนประกอบดว้ย (ตอ่) 

 

เงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (ตอ่) 

 

งบการเงินของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซือขายล่วงหนา้ ทีไดร้วมเป็นส่วนหนึงของงบการเงินรวม แยกแสดงไดด้งันี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

สินทรัพย์   
   

สินทรัพย์หมุนเวยีน   

เงินฝากและเงินลงทุนระยะสัน 74,039 73,653 

เงินสมทบรอเรียกเกบ็จากสมาชิก 599 460 

ดอกเบียคา้งรับ 629 555 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 75,267 74,668 
   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินลงทุนระยะยาว 16,219 8,207 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 16,219 8,207 
   

รวมสินทรัพย์ 91,486 82,875 
   

หนีสินและเงนิกองทุน   
   

หนีสินหมุนเวยีน   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 234 257 

รวมหนีสินหมุนเวยีน 234 257 
   

หนีสินไม่หมุนเวยีน   

เงินสมทบจากสมาชิก 35,243 27,600 

ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก 1,347 978 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 36,590 28,578 

รวมหนีสิน 36,824 28,835 
   

เงนิกองทุน    

ทุนประเดิม 50,000 50,000 

ผลประโยชน์ส่วนของตลาดสัญญาซือขายล่วงหนา้ 4,662 4,040 

รวมเงนิกองทุน 54,662 54,040 

รวมหนีสินและเงนิกองทุน 91,486 82,875 

 

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ  

พ.ศ. 2559 ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 “ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุน” 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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26 ผลการดําเนินงานของเงนิกองทุน 

 

ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ทีได้รวมเป็นส่วนหนึงของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ

เฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี 

 

 
(หน่วย : พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

   
เงินกองทุน 

  

 
 เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ 

  

 
เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ ในสัญญาซือขาย 

  

 
เพือการสงเคราะห์ ในหลกัทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 

  

 
ด้านสวัสดิการ (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงินกองทุน 

 

 
พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซือขายล่วงหน้าฯ) ทัวไป รวม 

                                                                                                                                  

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  

 
  

รายได้ 
  

 
  

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 5,006,640 5,006,640 

รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 1,130 11,657 888 1,043,889 1,057,564 

รายไดอื้น - - - 313,753 313,753 

รวมรายได้ 1,130 11,657 888 6,364,282 6,377,957 

      

ค่าใช้จ่าย      

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 138 111 3,817,856 3,818,105 

เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์      

   แห่งประเทศไทย - - - 221,075 221,075 

ภาษีเงินได ้ - 2,304 155 503,729 506,188 

รวมค่าใช้จ่าย - 2,442 266 4,542,660 4,545,368 

      

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,130 9,215 622 1,821,622 1,832,589 

      

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอืน :      

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      

   ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอนืในกิจการร่วม - - - 53 53 

   การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย      

       ทีบริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - 322,123 322,123 

   การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย      

       ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - 9,462 - - 9,462 

   ภาษเีงินไดข้องรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่         

      ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - (3,112) - (65,452) (68,564) 

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - 6,350 - 256,724 263,074 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
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26 ผลการดําเนินงานของเงนิกองทุน (ต่อ) 

 

ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ทีได้รวมเป็นส่วนหนึงของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ

เฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี (ต่อ) 

 

 

(หน่วย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

   

เงินกองทุน 

  

 

เงินกองทุน เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ 

  

 

เพือการ คุ้มครองผู้ลงทนุ ในสัญญาซือขาย 

  

 

สงเคราะห์ ในหลักทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 

  

 

ด้านสวัสดิการ (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงินกองทุน 

 

 

พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซือขายล่วงหน้าฯ) ทัวไป รวม 
      

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      

   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั      

      ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - - (147,924) (147,924) 

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่จดัประเภท 

   รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
 

- - - 29,445 29,445 

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - (118,479) (118, 479) 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,130 15,565 622 1,959,867 1,977,184 

 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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26 ผลการดําเนินงานของเงนิกองทุน (ตอ่) 

 

ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ทีได้รวมเป็นส่วนหนึงของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ

เฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี (ตอ่) 

 

 

(หน่วย : พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

   

เงินกองทุน 

  

 

 เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ 

  

 

เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ ในสัญญาซือขาย 

  

 

เพือการสงเคราะห์ ในหลกัทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 

  

 

ด้านสวัสดิการ (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงินกองทุน 

 

 

พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซือขายล่วงหน้าฯ) ทัวไป รวม 
                                                                                                                                  

สําหรับปีสินสุดวันท ี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 

รายไดอื้น - - - 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 ้ - 848 190 230,614 231,652 

รวมค่าใช้จ่าย - 935 278 4,325,463 4,326,676 

 

     

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,748 11,124 764 1,745,634 1,759,270 

      

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอืน :      

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      

   ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอนืในกิจการร่วม - - - (11) (11) 

   การเปลยีนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย      

       ทีบริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - 341,690 341,690 

   การเปลยีนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย      

       ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรพัย์ - 4,599 - - 4,599 

   ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่         

      ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - (2,392) - (94,988) (97,380) 

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - 2,207 - 246,691 248,898 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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26 ผลการดําเนินงานของเงนิกองทุน (ต่อ) 

 

ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ทีได้รวมเป็นส่วนหนึงของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ

เฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี (ต่อ) 

 

 
(หน่วย : พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

   
เงินกองทุน 

  

  
เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ 

  

 
เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ ในสัญญาซือขาย 

  

 
เพือการสงเคราะห์ ในหลักทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 

  

 
ด้านสวัสดิการ (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงินกองทุน 

 

 
พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซือขายล่วงหน้าฯ) ทัวไป รวม 

      

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      

   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั      

      ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - - (61) (61) 

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - (61) (61) 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,748 13,331 764 1,992,264 2,008,107 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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26 ผลการดําเนินงานของเงนิกองทุน (ตอ่) 

 

ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ทีได้รวมเป็นส่วนหนึงของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ

เฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี (ตอ่) 

 

 
(หน่วย : พันบาท) 

 
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ 

   
เงินกองทุน 

  

  
เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ 

  

 
เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ ในสัญญาซือขาย 

  

 
เพือการสงเคราะห์ ในหลักทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 

  

 
ด้านสวัสดิการ (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงินกองทุน 

 

 
พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซือขายล่วงหน้าฯ) ทัวไป รวม 

 

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560      

รายได้      

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 2,281,975 2,281,975 

รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 1,130 11,657 - 1,307,505 1,320,292 

รายไดอื้น - - - 1,864,394 1,864,394 

รวมรายได้ 1,130 11,657 - 5,453,874 5,466,661 

      

ค่าใช้จ่าย      

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 138 - 3,484,583 3,484,721 

เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์      

   แห่งประเทศไทย - - - 221,075 221,075 

ภาษีเงินได ้ - 2,304 - 335,024 337,328 

รวมค่าใช้จ่าย - 2,442 - 4,040,682 4,043,124 

      

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,130 9,215 - 1,413,192 1,423,537 

      

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอืน:      

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในภายหลงั      

   การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย      

       ทีบริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - 322,123 322,123 

   การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย      

       ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - 9,462 - - 9,462 

   ภาษเีงินไดข้องรายการทีจะจดัประเภทรายการ    

      ใหม่ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั  

 

- 

 

(3,112) 

 

- 

 

(64,424) 

 

(67,536) 

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในภายหลงั - 6,350 - 257,699 264,049 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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26 ผลการดําเนินงานของเงนิกองทุน (ต่อ) 

 

ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ทีได้รวมเป็นส่วนหนึงของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ

เฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี (ต่อ) 

 

 
(หน่วย : พันบาท) 

 
เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

   
เงินกองทุน 

  

  
เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ 

  

 
เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ ในสัญญาซือขาย 

  

 
เพือการสงเคราะห์ ในหลกัทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 

  

 
ด้านสวัสดิการ (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงินกองทุน 

 

 
พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซือขายล่วงหน้าฯ) ทัวไป รวม 

      

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่      

    ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      

    การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั      

        ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - - (147,227) (147,227) 

 ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการ    

      ใหม่ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั  

- - - 29,445 29,445 

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่      

    ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - (117,782) (117,782) 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,130 15,565 - 1,553,109 1,569,804 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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26 ผลการดําเนินงานของเงนิกองทุน (ตอ่) 

 

ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ทีได้รวมเป็นส่วนหนึงของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ

เฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี (ตอ่) 

 

 
(หน่วย : พันบาท) 

 
เฉพาะตลาดหลักทรัพย์ฯ 

   
เงินกองทุน 

  

  
เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ 

  

 
เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ ในสัญญาซือขาย 

  

 
เพือการสงเคราะห์ ในหลักทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 

  

 
ด้านสวัสดิการ (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงินกองทุน 

 

 
พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซือขายล่วงหน้าฯ) ทัวไป รวม 

 

สําหรับปีสินสุดวันที 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 

รายไดอื้น - - - 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 - 81,155 82,003 

รวมค่าใช้จ่าย - 935 - 3,868,194 3,869,129 

 

     

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,748 11,124 - 1,536,252 1,549,124 

 
     

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอืน:      

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยงัรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในภายหลงั - - - - - 

   การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย      

       ทีบริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - 341,690 341,690 

   การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผอืขาย      

       ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - 4,599 - - 4,599 

   ภาษเีงินไดข้องรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่        

      ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - (2,392) - (94,990) (97,382) 

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - 2,207 - 246,700 248,907 

 



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
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26 ผลการดําเนินงานของเงนิกองทุน (ต่อ) 

 

ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ทีได้รวมเป็นส่วนหนึงของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ

เฉพาะตลาดหลกัทรัพยฯ์ แยกแสดงไดด้งันี (ต่อ) 

 

 
(หน่วย : พันบาท) 

 
เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

   
เงินกองทุน 

  

  
เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ 

  

 
เงินกองทุน คุ้มครองผู้ลงทนุ ในสัญญาซือขาย 

  

 
เพือการสงเคราะห์ ในหลกัทรัพย์ ล่วงหน้า (ส่วนของ 

  

 
ด้านสวัสดิการ (ส่วนของตลาด ตลาดสัญญา เงินกองทุน 

 

 
พนักงาน หลกัทรัพย์ฯ) ซือขายล่วงหน้าฯ) ทัวไป รวม 

      

รายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่      

    ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      

    การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั      

        ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - - - - - 

รวมรายการทีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่      

   ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - - - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,748 13,331 - 1,782,952 1,798,031 

 

27 รายได้จากการดําเนินงาน 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ค่าธรรมเนียมการซือขายหลกัทรัพย ์ 1,554,446 1,649,855 1,222,775 1,281,627 

รายไดจ้ากงานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 1,064,660 1,018,481 - - 

ค่าธรรมเนียมหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 576,285 539,130 576,285 539,130 

รายไดจ้ากงานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ 480,707 497,657 - - 

รายไดจ้ากการบริการบริษทัหลกัทรัพย ์ 426,339 508,537 - - 

ค่าบริการขอ้มูล 342,501 340,012 297,635 290,530 

รายไดจ้ากงานรับฝากหลกัทรัพย ์ 321,834 290,297 - - 

ค่าสนบัสนุนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 149,942 122,461 149,510 122,314 

ค่าธรรมเนียมสมาชิก 87,676 132,570 35,770 67,189 

ค่าบริการกองทุน 2,250 - - - 

 5,006,640 5,099,000 2,281,975 2,300,790 
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28 รายได้จากเงนิลงทุน - สุทธิ 

  (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 หมายเหตุ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
      

ดอกเบียรับ  360,879 355,300 230,486 198,858 

หกั ดอกเบียจ่าย      

    เงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการยอ่ย  8 - - (40,957) (32,010) 

    ทรพัยสิ์นและผลประโยชน์      

       ส่วนของสมาชิก  (161,289) (147,635) - - 

ดอกเบียรับ - สุทธิ  199,590 207,665 189,529 166,848 

รายไดเ้งินปันผลจาก      

   กองทุนรวม  207,821 376,095 207,821 376,095 

   กิจการยอ่ย  13 - - 278,294 377,317 

   กิจการร่วมคา้ 14 - - 4,555 8,497 

   กิจการร่วม 14 - - 9,446 31,487 

   กองทุนส่วนบุคคล  18 61 10 35 

   กิจการอืน  7,805 29,231 7,805 29,231 

กาํไรทีเกิดขึนจริงจากเงินลงทุน  595,693 191,705 585,103 191,436 

ผลกาํไร(ขาดทุน)ทียงัไมเ่กิดขนึจริงจาก 

    เงินลงทุนเพือคา้  12,912 (37,896) 4,892 (36,517) 

ผลกาํไรจากอตัราแลกเปลียนของ     

   เงินลงทุนในตา่งประเทศ  10,262 - 10,262 - 

อืนๆ  10,918 - 10,918 - 

  1,045,019 766,861 1,308,635 1,144,429 
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29 รายได้อืน 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

รายไดจ้ากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน 75,001 72,737 75,001 72,737 

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมทางการตลาด 53,313 3,355 53,313 3,355 

กาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยสิ์น 32,971 325 32,938 332 

รายไดค้า่ธรรมเนียมบริหารและจดัการกองทุน 28,368 24,513 - - 

รายไดค้า่บริการ (หมายเหตุ 8) 17,875 16,237 1,654,400 1,840,240 

รายไดค้า่เช่าและสาธารณูปโภค 16,692 12,524 16,692 12,524 

รายไดค้า่ปรับ 14,126 21,198 10,929 13,094 

รายไดค้า่โอนสิทธิการเป็นสมาชิกของบริษทัหลกัทรัพย ์ 10,000 1,200 10,000 - 

รายไดอื้น 31,257 29,064 11,121 18,693 

 279,603 181,153 1,864,394 1,960,975 

 

30 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

ผู้บริหารสําคญั     

เงินเดือนและผลประโยชน์อืนๆ 137,695 173,781 137,695 173,781 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ 9,635 9,695 9,635 9,695 

 147,330 183,476 147,330 183,476 

     

พนักงานอืน  ๆ     

เงินเดือนและผลประโยชน์อืนๆ 1,355,769 1,219,853 1,316,637 1,210,988 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ 65,987 62,445 63,670 61,869 

 1,421,756 1,282,298 1,380,307 1,272,857 

     

 1,569,086 1,465,774 1,527,637 1,456,333 

 

กลุ่มกิจการไดจ้ดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มกิจการบนพืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของ

กองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3.00 ถึง ร้อยละ 15.00 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มกิจการจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 10.00 

ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเลียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงั

และจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนทีไดรั้บอนุญาตแห่งหนึง 
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31 เงนิอุดหนุนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) 

 

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สาํนกังาน ก.ล.ต. (“สาํนกังาน”) 

ตามอตัราทีคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมีหลกัเกณฑก์ารเรียกเก็บสาํหรับปี พ.ศ. 2560 

ถึงปี พ.ศ. 2562 (ระยะเวลา 3 ปี) ดงันี 

 

1. เรียกเกบ็ในอตัราร้อยละ 0.002 ของมลูค่าการซือขายหลกัทรัพยข์องปีทีเรียกเกบ็ 

2. เรียกเก็บจากส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนทีไม่เคยขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานในอัตราเดียวกบัทีสํานักงาน

เรียกคา่ธรรมเนียมจากบริษทัจดทะเบียนทีมีหนา้ทีจดัทาํและส่งรายงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีมติให้ยกเลิกเกณฑก์ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเพิมตามทีสํานกังาน ก.ล.ต. กาํหนด เพือให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที 5) พ.ศ. 2559 ซึงมีผลใชบ้งัคบัตงัแตว่นัที 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  

 

อยา่งไรกต็าม หากในช่วงระยะเวลาดงักล่าวมีเหตุการณเ์ปลียนแปลงหรือมีปัญหาจากการดาํเนินการ อาจมีการทบทวนหลกัเกณฑแ์ละเงือนไข

ขา้งตน้ได ้

 

นอกจากนีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยงัมีมติให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษทั ตลาดสัญญาซือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

(กิจการยอ่ย) สาํหรับการประกอบกิจการเป็นศูนยซื์อขายสัญญาซือขายล่วงหน้าโดยกาํหนดอตัราคา่ธรรมเนียมสาํหรับปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2562 

ในอตัราปีละ 2 ลา้นบาท  

 

32 ค่าใช้จ่ายอืน 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

คา่ธรรมเนียมและค่าตอบแทน 86,757 75,958 116,276 75,838 

คา่ใชจ่้ายเดินทางและพาหนะ 38,562 30,386 36,650 30,386 

เงินสนบัสนุน 28,913 26,465 28,913 36,367 

คา่ธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสถาบนัต่างๆ 4,948 4,982 3,864 4,207 

คา่ใชจ่้ายในการประชุม 3,664 3,884 3,586 3,786 

คา่รับรอง 1,896 2,052 1,895 2,127 

คา่ใชจ่้ายอืน 14,608 9,070 8,350 8,121 

 179,348 152,797 199,534 160,832 
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33 ภาษีเงนิได้ 

 

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที 271) ได้กําหนดให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นบริษัทหรือ 

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฏากร เป็นผลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าทีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตงัแต่วนัที  

9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ซึงเป็นวนัถดัจากวนัทีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ภาษีเงนิได้ปีปัจจุบนั     

ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 501,403 284,799 333,992 133,853 

รวมภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 501,403 284,799 333,992 133,853 

     

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

รายการทีเกิดจากผลแตกต่างชวัคราว 2,326 (54,185) 1,032 (52,698) 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,326 (54,185) 1,032 (52,698) 

     

รวมภาษีเงินได ้ 503,729 230,614 335,024 81,155 

 

ภาษีเงินไดส้าํหรับรายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายก่อนหักภาษีเงินได้ของกลุ่มกิจการมีจาํนวนเงินแตกต่างจากผลคูณทางทฤษฎีของกาํไรทางบญัชีคูณ

กบัอตัราภาษีของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ้่ายก่อนภาษีเงินได ้ 2,336,318 1,989,884 1,758,561 1,630,279 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20      

   (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 20) 467,264 397,977 351,712 326,056 

รายไดที้ไม่ตอ้งเสียภาษี (74,260) (307,019) (74,260) (306,424) 

คา่ใชจ่้ายทีสามารถหักภาษีไดเ้พิม (2,995) - (2,995) - 

คา่ใชจ่้ายทีไมส่ามารถหกัภาษี 64,058 63,748      62,410 63,748 

รายการกาํไรระหวา่งกิจการทีเกียวขอ้งกนั      

   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 51,629 78,285 - - 

รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ้่าย - กองทุนคุม้ครองผูล้งทุน      

   ในสญัญาซือขายล่วงหนา้และกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน 

   ในหลกัทรัพย ์(สุทธิจากภาษีเงินได)้ (1,967) (2,377) (1,843) (2,225) 

ภาษีเงินได ้ 503,729 230,614 335,024 81,155 

 

อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉลียถ่วงนาํหนกัเป็นร้อยละ 21.56 (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 11.59) 
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34 ภาระผกูพนักับบุคคลหรือกิจการทไีม่เกยีวข้องกัน 

 

  

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ภาระผกูพนัสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน     

อาคารและอปุกรณ์สาํนกังาน 103,866 - 103,866 - 

คอมพิวเตอร์ 50,931 - 50,931 - 

 154,797 - 154,797 - 

     

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานทยีกเลิกไม่ได้     

ภายในหนึงปี 14,515 14,269 14,515 14,269 

เกินหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 26,908 28,092 26,908 28,092 

 41,423 42,361 41,423 42,361 

     

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าทีดนิ     

ภายในหนึงปี - 15,679 - 15,679 

เกินหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี - 62,716 - 62,716 

เกิน 5 ปี - 111,957 - 111,957 

 - 190,352 - 190,352 

     

ภาระผกูพนัสําหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารและ     

   ระบบงานเทคโนโลย ี     

ภายในหนึงปี 222,347 54,724 222,347 54,724 

เกินหนึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 95,760 77,525 95,760 77,525 

 318,107 132,249 318,107 132,249 
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35 มูลค่ายุติธรรม (ตอ่) 

 

35.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม (ตอ่) 

 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการเชือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินจะไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตาม

บญัชี 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวดัมูลค่ายตุธิรรมระดับที 1 

 

หลกัทรัพยเ์ผือขายทีแสดงอยูใ่น เงินลงทุนระยะยาว และเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์วดัมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุน

ตามราคาเสนอซือทีอา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก (Arca)  ณ วนัทําการสุดทา้ยของ 

วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวดัมูลค่ายตุธิรรมระดับที 2 

 

หลักทรัพยเ์ผือขายทีแสดงอยู่ใน เงินลงทุนระยะสัน เงินลงทุนระยะยาว เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์และเงินลงทุน

ทวัไปทีอยูใ่นเงินลงทุนระยะสันประกอบดว้ยหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจจาํนวน 1 กองทุนวดัมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุน

ตามราคาเสนอซือทีอา้งอิงจากสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสินรอบระยะเวลารายงาน  

 

เงินลงทุนในตราสารหนีทีถือจนครบกาํหนดและหลกัทรัพยเ์พือคา้ไดแ้กเ่งินฝากประจาํ พนัธบตัร และหุ้นกู ้โดยวดัมูลค่ายตุิธรรมของ

เงินฝากประจาํซึงมูลคา่ยตุิธรรมอยูใ่นระดบัที 2 โดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสดตามสัญญาดว้ยอตัราผลตอบแทนเฉลียธนาคารพาณิชย ์

4 แห่ง สําหรับพนัธบตัรและหุ้นกูจ้ะวดัมูลคา่ยติุธรรมของหลกัทรัพยที์มีการซือขาย ในตลาดโดยคาํนวณจากอตัราผลตอบแทนของ

สมาคมตลาดตราสารหนีไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัที ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่าสําหรับการวดัมูลค่ายตุธิรรมระดับที 3 

 

เนืองจากเงินลงทุนทวัไปของกลุ่มกิจการเป็นเงินลงทุนในบริษทัจาํกดัโดยทีกลุ่มกิจการมีสัดส่วนในการถือหุ้นอยา่งไม่มีสาระสําคญั

ส่งผลใหก้ลุ่มกิจการไม่มีอาํนาจในการควบคมุและตดัสินใจในบริษทัผูถู้กลงทุนทาํให้การหาขอ้มูลเพือใชป้ระกอบการประเมินมูลค่า

ยุติธรรมในเงินลงทุนเป็นไปได้ยากในทางปฏิบติั นอกจากนีกลุ่มกิจการผูถู้กลงทุนไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์ดังนันเงินลงทุน

ดงักล่าวจึงไมมี่ราคาในการซือขายทีจะนาํมาใชเ้ป็นมูลคา่ยติุธรรม ทงันีกลุ่มกิจการยงัไม่มีแผนการทีจะขายเงินลงทุนทวัไป จึงไมไ่ด้

ทาํการประเมินมูลคา่ของเงินลงทุนดงักล่าว ดว้ยเหตุนีกลุ่มกิจการจึงไม่สามารถเปิดเผยมูลค่ายตุิธรรมของเงินลงทุนทวัไปในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินได ้และไดแ้สดงมูลคา่ของเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยราคาทุนหกัคา่เผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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36 สินทรัพย์และหนีสินทอีาจเกิดขนึ 

 

36.1 สินทรัพย์ทีอาจเกิดขนึ 

 

36.1.1 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

ในปี พ.ศ. 2555 กลุ่มกิจการเป็นโจทกฟ้์องกลุ่มบริษทัประกนัภยัเพือเรียกร้องคา่สินไหมทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้

อาคารสํานกังานของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (อาคารเดิม) เมือปี พ.ศ. 2553 เป็นจาํนวนเงิน 123 ลา้นบาท พร้อมดอกเบียร้อยละ 7.50  

ต่อปี โดยศาลชนัตน้และศาลอทุรณ์พิพากษายกฟ้องคดีนีเมือวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2556 และวนัที 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

ตามลาํดบั อยา่งไรกต็ามกลุ่มกิจการไดย้นืฎีกาต่อศาลและ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ฎีกา เนืองจากผลของคดียงัมีความไม่แน่นอน กลุ่มกิจการจึงไม่ไดบ้นัทึกรายไดด้งักล่าวในงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 

 

36.2 หนีสินทอีาจเกิดขนึ 

 

36.2.1 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 

36.2.1.1 ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีภาระเกียวกบัหนังสือคาํประกนักบัธนาคารเป็นจาํนวนเงินรวม 4.68 

ลา้นบาท (พ.ศ. 2559 : 6.99 ลา้นบาท) เพือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้าในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ ซึงผูบ้ริหารคาดว่าจะไม่มี

หนีสินทีมีภาระสาํคญัเกิดขึน 

 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอ้อกหนงัสือรับทราบภาระหนีสิน (Letter of Comfort) กบัธนาคารเกียวกบัวงเงินเบิกเกินบญัชี

ทีใหก้บับริษทั สํานักหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สาํนกัหักบญัชี”) ซึงเป็นกิจการยอ่ยแห่งหนึง ในวงเงิน 2,400 

ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 2,400 ล้านบาท) เพือรองรับงานชําระราคาหลักทรัพย์ตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์  

โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ รับรองว่าจะดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นในสาํนกัหักบญัชีในอตัราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

จนกระทังวนัสินสุดของระยะเวลาการให้สินเชือ นอกจากนี ตลาดหลักทรัพยฯ์ ยงัต้องให้การสนับสนุนการ

ดําเนินงานของสํานักหักบัญชีเพือให้สํานักหักบัญชีมีความสามารถในการชําระหนีแก่ธนาคาร ทงันี ณ วนัที  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สาํนกัหกับญัชียงัไม่มีการเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

 

36.2.1.2 วนัที 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ถูกฟ้องไล่เบียเรียกค่าเสียหายจากการไม่กาํกบัดูแลบริษทัสมาชิกให้

บงัคบัขายหลกัทรัพยต์ามหลักเกณฑ์ทีกาํหนด เป็นเหตุให้โจทก์ไดรั้บความเสียหาย โดยถูกเรียกร้องให้ชดเชย

ค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 12.65 ลา้นบาท 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คดีอยู่ระหว่างการทาํคาํให้การแก้คดี เนืองจากผลของคดียงัมีความไม่แน่นอน  

กลุม่กิจการจึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเสียหายดงักลา่วในงบการเงินรวม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ.2560  
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36 สินทรัพย์และหนีสินทอีาจเกิดขนึ (ตอ่) 

 

36.2 หนีสินทอีาจเกิดขนึ (ตอ่) 

 

36.2.2 กิจการย่อย 

 

วนัที 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กิจการยอ่ยแห่งหนึงถูกฟ้องเป็นจาํเลยในคดีละเมิดทีเกียวเนืองจากการให้บริการของบริษทั เป็นเหตุ

ใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสียหาย โดยถูกเรียกร้องใหช้ดเชยคา่เสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 16.20 ลา้นบาท 

 

ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชันตน้ เนืองจากผลของคดียงัมีความไม่แน่นอน กลุ่มกิจการ 

จึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเสียหายดงักล่าวในงบการเงินรวม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

37 เครืองมือทางการเงนิ - สัญญาซือขายอัตราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 

วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษทัมีเครืองมือทางการเงินซึงมีวนัครบกาํหนดงวดสุดทา้ยในการชาํระเงินของสัญญาซือขายอตัราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ทีเปิดสถานะ คือ วนัที 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 จาํนวนเงินทีจะตอ้งชาํระ ณ วนัที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ 

พ.ศ. 2559 คือ  

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 682,807 - 682,807 - 

 

มูลคา่ยติุธรรมสุทธิของสญัญาซือขายอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี  

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม เฉพาะตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 
     

สญัญาซือขายอตัราแลกเปลียน     

   - เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

   กรณีทีมีมลูคา่ยตุิธรรมเชิงบวก 9,106 - 9,106 - 

 

สัญญาซือขายอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที 2 โดยอา้งอิงจากอตัราแลกเปลียนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้เทียบบาททีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทงันีขอ้มูลทีใชเ้ป็นขอ้มลูทีสามารถสงัเกตได ้




