














หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 1,118,595 1,261,212 948,769 854,342
69,086 67,683 -           -           

ทรัพยสิ์นหลกัประกนัและผลประโยชน์ 17 15,510,404 13,397,885 -           -           
เงินลงทุนระยะสั(น - สุทธิ 9 7,838,876 6,649,894 7,838,876 6,649,894
ลูกหนี(และรายไดค้า้งรับ - สุทธิ 10 327,281 662,941 288,909 678,875
เงินใหกู้ย้มืระยะสั(นแก่กิจการร่วมคา้ 7 7,500 -           7,500 -           
ดอกเบี(ยคา้งรับ  21,177 25,692 106,121 121,569
สินทรัพยห์มุนเวียนอื4น 11 357,783 199,805 241,092 97,012
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 25,250,702 22,265,112 9,431,267 8,401,692

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในกิจการยอ่ย 12 -           -           1,697,291 1,697,291
เงินลงทุนในกิจการร่วม และกิจการร่วมคา้  - สุทธิ 13 968,228 973,019 800,620 800,620
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 14 8,837,845 8,478,268 8,837,845 8,478,268
ทรัพยสิ์นเพื4อความมั4นคงและผลประโยชน์ 18 1,982,549 1,902,397 144,156 142,510
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 25 798,473 789,710 798,473 789,710
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื(อขายล่วงหนา้ 25 104,150 91,486 -           -           
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการยอ่ย 7 -           -           5,240,834 5,046,791
เงินสาํรองเพื4อความมั4นคงของสาํนกัหกับญัชี 19 5,328,576 5,124,320 -           -           
ที4ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 4,979,082 5,137,395 4,978,197 5,136,505
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 375,757 426,858 372,279 425,940
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 139,821 2,356 137,655 -           
เงินมดัจาํ 5,485 4,985 5,485 4,985
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 23,519,966 22,930,794 23,012,835 22,522,620
รวมสินทรัพย์ 48,770,668 45,195,906 32,444,102 30,924,312

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

เงินฝากธนาคารสาํหรับผลประโยชนท์างการเงินรอจ่ายคืน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี(



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หนี/สินและเงินกองทุน

หนี/สินหมุนเวียน

เจา้หนี(หลกัประกนัและผลประโยชน์ 17 15,510,404 13,397,885 -           -           
เจา้หนี(และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 21 1,139,822 1,027,613 1,100,082 1,014,128
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ 335,255 313,867 298,559 273,530
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 151,593 174,364 49,194 115,330
เงินกูย้มืระยะสั(นจากกิจการยอ่ย 7 -           -           3,783,500 2,921,500
หนี( สินหมุนเวียนอื4น 22 314,255 301,125 130,556 124,600
รวมหนี/สินหมุนเวียน 17,451,329 15,214,854 5,361,891 4,449,088

หนี/สินไม่หมุนเวียน

เจา้หนี(ทรัพยสิ์นเพื4อความมั4นคงและผลประโยชน์ 18 1,838,393 1,759,887 -           -           
เงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 25 322,847 313,375 322,847 313,375
เงินสมทบและผลประโยชนข์องเงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนในสัญญาซื(อขายล่วงหนา้ 25 48,802 36,824 -           -           
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 23 436,321 401,318 436,321 401,318
หนี( สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 -           85,135 -           83,807
หนี( สินไม่หมุนเวียนอื4น 7,712 9,666 7,712 8,769
รวมหนี/สินไม่หมุนเวียน 2,654,075 2,606,205 766,880 807,269
รวมหนี/สิน 20,105,404 17,821,059 6,128,771 5,256,357

เงินกองทุน

เงินกองทุน 24 28,679,406 26,724,008 26,321,432 25,008,151
องคป์ระกอบอื4นของเงินกองทุน (14,143) 650,837 (6,101) 659,804
ส่วนไดเ้สียที4ไม่มีอาํนาจควบคุม 1 2 -           -           
รวมเงินกองทุน 28,665,264 27,374,847 26,315,331 25,667,955
รวมหนี/สินและเงินกองทุน 48,770,668 45,195,906 32,444,102 30,924,312

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ4งของงบการเงินนี(

ณ วันที' 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายได้

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 26 5,722,355 5,006,640 2,601,316 2,281,975
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 27 586,185 1,045,019 862,130 1,308,635
รายไดอื้"น 28 269,999 279,603 1,901,827 1,864,394

รวมรายได้ 6,578,539 6,331,262 5,365,273 5,455,004

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 29 1,687,752 1,569,086 1,687,555 1,527,637
ค่าตอบแทนกรรมการ 7 27,252 26,323 23,692 22,761
ค่าใชจ่้ายการตลาด 160,839 221,930 139,939 208,861
ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ความรู้ 164,079 161,731 164,134 161,826
ค่าใชจ่้ายทางตรงงานบริการ 292,846 292,393 -         -         
ค่าใชจ่้ายอาคารและสาํนกังาน 183,063 199,715 182,654 199,476
ค่าใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยี 230,164 212,787 230,036 212,511
เงินอุดหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 30 567,203 491,110 565,203 489,110
ค่าเสื"อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15 และ 16 482,615 463,433 482,052 462,867
ค่าใชจ่้ายอื"น 31 182,272 179,348 164,246 199,534

รวมค่าใช้จ่าย 3,978,085 3,817,856 3,639,511 3,484,583

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
   กิจการร่วม และกิจการร่วมคา้ (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 13 8,630 34,150 -         -         

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 2,609,084 2,547,556 1,725,762 1,970,421

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี>

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ,นสุดวนัที- 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : พนับาท)



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายการที-ไม่เกี-ยวข้องกบัการดาํเนินงาน

รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 25 9,937 9,215 9,937 9,215
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญา
   ซื>อขายล่วงหนา้ - สุทธิ 25 686 622 -         -         
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 7 (186,132) (221,075) (186,132) (221,075)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้ 2,433,575 2,336,318 1,549,567 1,758,561
ภาษีเงินได้ 32 (478,662) (503,729) (236,286) (335,024)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,954,913 1,832,589 1,313,281 1,423,537

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสําหรับปี

ส่วนที"เป็นของกิจการใหญ่ 1,954,913 1,832,589 1,313,281 1,423,537
ส่วนที"เป็นของส่วนไดเ้สียที"ไม่มีอาํนาจควบคุม -         -         -         -         

1,954,913 1,832,589 1,313,281 1,423,537

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี>

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ,นสุดวนัที- 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้าย 1,954,913 1,832,589 1,313,281 1,423,537

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื�น :

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่

   ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั

   ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอื#นในกิจการร่วม 13 (103) 53 -         -         
   การเปลี#ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
      เผื#อขายที#บริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 25 (825,957) 322,123 (825,957) 322,123
   การเปลี#ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุน
      เผื#อขายในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 25 (10,646) 9,462 (10,646) 9,462
   ภาษีเงินไดข้องรายการที#จะจดัประเภทรายการใหม่
      ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั 25 171,725 (68,564) 170,698 (67,536)

รวมรายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่

   ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั (664,981) # 263,074 # (665,905) # 264,049

รายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่

   ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั

   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
       หลงัออกจากงาน 25 606 (147,924) -         (147,227)
   ภาษีเงินไดข้องรายการที#จะไม่จดัประเภทรายการใหม่
       ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั 25 (121) 29,445 -         29,445

รวมรายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่

   ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั 485 (118,479) -         (117,782)
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื#น - สุทธิจากภาษีเงินได้ (664,496) 144,595 (665,905) 146,267

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,290,417 1,977,184 647,376 1,569,804

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปี

    ส่วนที#เป็นของกิจการใหญ่ 1,290,418 1,977,184 647,376 1,569,804
    ส่วนที#เป็นของส่วนไดเ้สียที#ไม่มีอาํนาจควบคุม (1) -         -         -         

1,290,417 1,977,184 647,376 1,569,804

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ#งของงบการเงินนี@

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

สําหรับปีสิ0นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



การเปลี�ยนแปลงใน การเปลี�ยนแปลงใน

มูลค่าของเงิน มูลค่าของเงิน

ลงทุนเผื�อขาย ลงทุนเผื�อขาย ส่วนแบ่งขาดทุน

ที�บริหารโดยตลาด ในกองทุนคุ้มครอง เบ็ดเสร็จอื�น รวม ส่วนได้เสีย รวม

เงินกองทุน หลกัทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ จากกจิการร่วม องค์ประกอบอื�น รวม ที�ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ (ดูหมายเหตุข้อ 24)  (สุทธิทางภาษ)ี  (สุทธิทางภาษ)ี  (สุทธิทางภาษ)ี ของเงินกองทุน เงินกองทุน ควบคุม เงินลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 25,009,898 382,971 4,873 (81) 387,763 25,397,661 2 25,397,663
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื"น - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25 (118,479) 256,671 6,350 53 263,074 144,595 -            144,595
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย 25 1,832,589 -                   -                       -               -                   1,832,589 -            1,832,589
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 26,724,008 639,642 11,223 (28) 650,837 27,374,845 2 27,374,847

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 26,724,008 639,642 11,223 (28) 650,837 27,374,845 2 27,374,847
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื"น - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25 485 (659,735) (5,142) (103) (664,980) (664,495) (1) (664,496)
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย 25 1,954,913 -                   -                       -               -                   1,954,913 -            1,954,913
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 28,679,406 (20,093) 6,081 (131) (14,143) 28,665,263 1 28,665,264

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี7

องค์ประกอบอื�นของเงินกองทุน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเงนิกองทุน

สําหรับปีสิ9นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม



การเปลี�ยนแปลงใน การเปลี�ยนแปลงใน

มูลค่าของเงิน มูลค่าของเงิน

ลงทุนเผื�อขาย ลงทุนเผื�อขาย

ที�บริหารโดยตลาด ในกองทุนคุ้มครอง รวม รวม

เงินกองทุน หลกัทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ องค์ประกอบอื�น ส่วนของ

หมายเหตุ (ดูหมายเหตุข้อ 24)  (สุทธิทางภาษ)ี  (สุทธิทางภาษ)ี ของเงินกองทุน เงินกองทุน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 23,702,396 390,882 4,873 395,755 24,098,151
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื น - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25 (117,782) 257,699 6,350 264,049 146,267
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย 25 1,423,537 -                       -                           -                        1,423,537
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 25,008,151 648,581 11,223 659,804 25,667,955

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 25,008,151 648,581 11,223 659,804 25,667,955
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื น - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25 -                   (660,763) (5,142) (665,905) (665,905)
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย 25 1,313,281 -                       -                           -                        1,313,281
ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 26,321,432 (12,182) 6,081 (6,101) 26,315,331

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ งของงบการเงินนี7

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเงนิกองทุน (ต่อ)
สําหรับปีสิ8นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอื�นของเงินกองทุน



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายก่อนภาษีเงินได้ 2,433,575 2,336,318 1,549,567 1,758,561
รายการปรับปรุง

ค่าเสื'อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15 และ 16 482,615 463,433 482,052 462,867
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ (593,398) (1,021,190) (861,978) (1,292,825)
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 25 (9,937) (9,215) (9,937) (9,215)
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน

ในสญัญาซื;อขายล่วงหนา้ - สุทธิ 25 (686) (622) -        -        
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน 9 -        (10,918) -        (10,918)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 51,008 25,222 51,008 23,290
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ 28 -        (32,971) -        (32,938)
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 507 -        507 -        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

กิจการร่วม และกิจการร่วมคา้ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13 (8,630) (34,150) -        -        
2,355,054 1,715,907 1,211,219 898,822

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิ$นสุดวนัที& 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี;

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

การเปลี'ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี; สินดาํเนินงาน
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ'มขึ;น) ลดลง

ทรัพยสิ์นหลกัประกนัและผลประโยชน์ (2,112,519) (3,237,917) -        -        
ลูกหนี;และรายไดค้า้งรับ 335,660 (320,198) 389,966 (343,115)
สินทรัพยห์มุนเวียนอื'น (158,782) 11,758 (145,080) 13,478
ทรัพยสิ์นเพื'อความมั'นคงและผลประโยชน์ (80,152) (181,037) (1,646) (2,467)
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ (11,750) (41,552) (11,750) (41,552)
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซื;อขายล่วงหนา้ (13,007) (8,833) -        -        
เงินมดัจาํ (500) (2,371) (500) (2,371)

หนี; สินดาํเนินงานเพิ'มขึ;น (ลดลง)
เจา้หนี;หลกัประกนัและผลประโยชน์ 2,112,519 3,237,917 -        -        
เจา้หนี;และค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 222,166 (140,328) 195,426 (137,118)
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ 21,388 (5,762) 25,029 (4,154)
หนี; สินหมุนเวียนอื'น 15,791 (22,556) 7,166 (31,138)
เจา้หนี;ทรัพยสิ์นเพื'อความมั'นคงและผลประโยชน์ 78,506 178,570 -        -        
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน

ในหลกัทรัพย์ 9,472 19,501 9,472 19,501
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุน

คุม้ครองผูล้งทุนในสญัญาซื;อขายล่วงหนา้ 11,978 7,989 -        -        
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 23 (18,666) (3,034) (18,568) (2,554)
รับโอนพนกังานจากบริษทัยอ่ย 23 -        -        1,354 -        
หนี; สินไม่หมุนเวียนอื'น (1,942) 2,270 (1,045) 1,373

เงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,765,216 1,210,324 1,661,043 368,705

หกั จ่ายภาษีเงินได้ (553,532) (447,789) (353,187) (293,619)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 2,211,684 762,535 1,307,856 75,086

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ$นสุดวนัที& 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี;



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รายไดจ้ากเงินลงทุน 375,973 826,669 386,611 749,471
เงินปันผลรับ 211,998 214,644 532,529 506,931
เงินสดจ่ายซื;อเงินลงทุนระยะสั;น 9 (3,018,708) (3,607,599) (3,018,708) (3,607,599)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั;น 9 2,044,831 7,160,566 2,044,831 7,160,566
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการยอ่ย -        -        -        10,000
ซื;อเงินลงทุนในกิจการยอ่ย -        -        -        (210,000)
เงินใหกู้ย้มืระยะสั;นแก่กิจการร่วมคา้ 7 (7,500) -        (7,500) -        
เงินสดจ่ายซื;อเงินลงทุนระยะยาว 14 (3,703,981) (3,535,643) (3,703,981) (3,535,643)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 14 2,303,330 3,676,658 2,303,330 3,676,658
เงินรับจากการใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการยอ่ย 7 -        -        5,957 -        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการยอ่ย 7 -        -        (200,000) (5,046,791)
เงินสาํรองเพื'อความมั'นคงของสาํนกัหกับญัชี (204,256) (5,124,320) -        -        
เงินสดจ่ายซื;อที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ (298,163) (189,693) (297,941) (189,693)
เงินสดรับจากการขายที'ดิน อาคารและอุปกรณ์ -        411,887 -        411,563
เงินสดจ่ายซื;อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (85,017) (77,202) (82,121) (77,202)
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกาํไรในกิจการร่วมคา้ 2,047 4,555 -        -        
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกาํไรในกิจการร่วม 12,595 9,446 -        -        
รับผลประโยชน์กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 12,924 12,589 12,924 12,589
รับผลประโยชน์กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน

สญัญาซื;อขายล่วงหนา้ 1,029 844 -        -        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,352,898) (216,599) (2,024,069) (139,150)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ$นสุดวนัที& 31 ธันวาคม 2561

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี;



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั;นจากกิจการยอ่ย 7 -        -        1,226,000 457,000
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั;นจากกิจการยอ่ย 7 -        -        (364,000) (110,000)
ดอกเบี;ยจ่าย -        -        (51,360) (40,957)

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน -        -        810,640 306,043

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ&มขึ$น (ลดลง) สุทธิ (141,214) 545,936 94,427 241,979
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,328,895 782,959 854,342 612,363

ยอดคงเหลือปลายปี 1,187,681 1,328,895 948,769 854,342

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ&มเติม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 1,118,595 1,261,212 948,769 854,342
เงินฝากธนาคารสาํหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน 69,086 67,683 -        -        

1,187,681 1,328,895 948,769 854,342

รายการที&ไม่ใช่เงินสด

ผลกาํไร (ขาดทุน) ที'ยงัไม่เกิดขึ;นจริงจากหลกัทรัพยเ์ผื'อขาย (826,060) 322,176 (825,957) 322,123
ผลกาํไร (ขาดทุน) ที'ยงัไม่เกิดขึ;นจริงจากหลกัทรัพยเ์ผื'อขาย

ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 25.2 (10,646) 9,462 (10,646) 9,462
เจา้หนี; อื'นจากการซื;อสินทรัพย์ 26,269 135,741 26,269 135,741

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ'งของงบการเงินนี;

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม

สําหรับปีสิ$นสุดวนัที& 31 ธันวาคม 2561
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1. ข้อมูลทั#วไป 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย “ตลาดหลกัทรัพย์ฯ” เป็นนิติบุคคลที�จดัตั5งขึ5นตามพระราชบญัญติั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อทาํหน้าที�เป็นตลาดหรือศูนยก์ลาง
การซื5อขายหลกัทรัพย ์และให้บริการที�เกี�ยวขอ้งโดยไม่นาํผลกาํไรมาแบ่งปันกนั ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เริ�ม
การซื5 อขายหลักทรัพย์เมื�อว ันที�  30 เมษายน 2518 ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ดําเนินงานภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และที�อยู่ที�จดทะเบียนตั5งอยู่เลขที� 93 ชั5น 17 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงาน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกิจการยอ่ยรวมเรียกว่ากลุ่มกิจการ 

ธุรกิจหลกัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกิจการยอ่ย ที�สาํคญัสรุปไดด้งันี5  
1) ธุรกิจด้านตราสารทุน ได้แก่ การรับหลกัทรัพย์จดทะเบียน การจัดระบบการซื5อขายหลักทรัพย ์

จดทะเบียน การให้บริการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ การบริหารงานรับฝากหลกัทรัพย ์
รวมถึงการกาํกบัดูแลการซื5อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัจดทะเบียนและบริษทัสมาชิก 

2) ธุรกิจดา้นตราสารอนุพนัธ์ ไดแ้ก่ การจดัระบบการซื5อขายและการชาํระราคาสัญญาซื5อขายล่วงหน้า 
หรือตราสารอนุพนัธ์ทุกประเภทรวมทั5งบริการอื�นที�เกี�ยวเนื�องกบัธุรกรรมการซื5อขายสัญญาซื5อขาย
ล่วงหนา้ 

3) การบริการดา้นเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การให้บริการระบบงานซื5อขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต การใหบ้ริการขอ้มูล รวมถึงการใหบ้ริการบริษทัหลกัทรัพย ์  

4) การบริการงานนายทะเบียนและการบริการกองทุน ไดแ้ก่ งานนายทะเบียนหลกัทรัพย์และ 
งานบริการกองทุน 
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รายละเอียดของกิจการย่อย กิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี5  

   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 

  ประเทศที# ร้อยละ 

ชื#อกจิการ ลกัษณะธุรกจิ กจิการจดัตั"ง 2561 2560 

กจิการย่อยทางตรง     
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั การให้บริการงานรับฝากและ ไทย 100.00 100.00 
  งานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม การบริหารกองทุนรวม ไทย 100.00 100.00 
   เพื�อผูล้งทุนต่างดา้ว 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  การจดัการการลงทุนใน ไทย - - 
   (จดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี วนัที�  

26 กรกฎาคม 2561) 
 ตราสาร DR 

   
บริษทั ตลาดสญัญาซื5อขายล่วงหนา้ ศูนยซื์5อขายสัญญาซื5อขาย ไทย 100.00 100.00 
   (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  ล่วงหนา้    
บริษทั สํานกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั สาํนกัหักบญัชีและบริการระบบงาน ไทย 100.00 100.00 
  หลงัซื5อขายหลกัทรัพยแ์ละ    
  สญัญาซื5อขายล่วงหนา้    
บริษทั ฟินเน็ต อินโนเวชั�น เน็ตเวิร์ค จาํกดั การบริการระบบการชาํระเงิน  ไทย 100.00 100.00 
  สาํหรับตลาดทุน    
บริษทั ไลฟ์ฟินคอร์ป จาํกดั การให้บริการระบบเครือขา่ย ไทย 100.00 100.00 
  อิเลก็ทรอนิกส์เพื�อการระดมทุน    
     
กจิการร่วมค้า     
บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั (1)  ธุรกิจสื�อที�เนน้การใหค้วามรู้ ไทย - 50.00 

(จดทะเบียนเลิกบริษทั วนัที� 26 ธนัวาคม 2561)  ดา้นการเงินและการลงทุน    
     
กจิการร่วม     
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ กองทุน ไทย 9.42 10.41 
   การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์(2)     
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์ การให้สินเชื�อเพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 40.65 40.65 
   จาํกดั (มหาชน) (3)  และกิจการการยืม และใหย้มื    
  หลกัทรัพย ์    
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รายละเอียดของกิจการย่อย กิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี5   
(1) บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั   

บริษทั แฟมมิลี�  โนฮาว จํากัด  ดาํเนินธุรกิจสื� อที�นําเสนอเนื5 อหาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เพื�อ
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจลงทุนและการบริหารเงินส่วนบุคคลที�มีประสิทธิภาพ ทั5งนี5  การดาํเนินธุรกิจ
ของแฟมมิลี�โนฮาว จะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกลุ่มกิจการในการส่งเสริมให้เกิดวฒันธรรมการ
ลงทุนในหมู่ประชาชนขึ5นในระยะยาว ตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดร่้วมงานกบับริษทัที�ถือหุน้ร่วมกนัแห่งหนึ�ง
โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิร่วมกนั ดงันั5นเงินลงทุนในบริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั จึงเป็นเงินลงทุน
ในกิจการร่วมคา้  

บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั เป็นบริษทัจาํกดั และหุน้ของบริษทันี5ไม่มีราคาเสนอซื5อขายในตลาด  

ทั5งนี5  บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในวนัที� 
26  ธนัวาคม 2561 โดยปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการชาํระบญัชี 

(2) กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ดาํเนินงานภายใต้
ขอ้กาํหนดของระเบียบวิธีปฏิบติัเรื�องกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่ง
มอบหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 1) พ.ศ. 2541 ซึ�งกาํหนดใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ลงทุนโดยการจ่ายเงินสมทบ
ครั5 งเดียว เป็นจํานวนเงิน 100 ล้านบาท และสัดส่วนการถือครองจะเปลี�ยนแปลงลดลงไปตาม
สดัส่วนของเงินสมทบเพิ�มเติมที�สมาชิกกองทุนจ่ายเขา้กองทุนฯ ในอนาคต ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไม่ได้
ควบคุมการดาํเนินงานแต่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน
ของกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ดงันั5นเงินลงทุนใน
กองทุนดงักล่าวจึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม 

(3) บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค์การก่อตั5งขึ5นเพื�อเป็นแหล่ง
เงินทุนและเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษทัหลกัทรัพย์ และสนับสนุนการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย ์
อย่างย ั�งยืน ทั5งนี5  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดแ้ต่งตั5งตวัแทนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จาํนวน 4 คนเขา้เป็น
กรรมการบริษทั ซึ� งมีองคป์ระกอบของคณะกรรมการจาํนวนทั5งสิ5น 12 คนโดยกรรมการบริษทัจะมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี�ยวกับนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท ดังนั5น 
เงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม 

บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัจาํกดั และหุน้ของบริษทันี5 ไม่มี
ราคาเสนอซื5อขายในตลาด 
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2. นโยบายการบัญชี 

2.1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจ้ดัทาํขึ5นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใน
ประเทศไทย ภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ซึ�งหมายความถึง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไดจ้ดัทาํขึ5นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่า
องคป์ระกอบของงบการเงินยกเวน้เรื�องเงินลงทุนที�อธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป  

การจัดทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย กาํหนด 
ให้ใช้ประมาณการทางบญัชีที�สําคญัและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซึ� งจัดทาํขึ5นตามกระบวน     
การในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเรื�องการใชดุ้ลยพินิจ
ของผูบ้ริหารหรือความซับซ้อน หรือเกี�ยวกับขอ้สมมติฐานและประมาณการที�มีนัยสําคัญต่อ                    
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 4 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ5นจากงบการเงินตามกฎหมาย
ที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มีเนื5อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใช้
งบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้ง 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีผลต่อการรายงาน และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างงวดกลุ่มกิจการไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบญัชีที�ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ5นเพื�อให้มีเนื5อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์
การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี5 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มกิจการ 
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2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ� งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลา

บญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ� งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมี
ผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 
เป็นตน้ไป ดงันี5  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที� 1 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั5 งแรก 
ฉบบัที� 15 รายไดจ้ากสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ 
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 22 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ�งตอบแทนจ่ายล่วงหนา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�  15 เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ทํากับลูกค้า                      
มีการเปลี�ยนแปลงในหลกัการสําคัญ โดยกาํหนดหลกัการ 5 ขั5นตอนสําหรับการรับรู้
รายได ้ดงันี5  

ขั5นตอนแรก: ระบุสญัญาที�ทาํกบัลูกคา้ 

ขั5นที�สอง: ระบุภาระที�ตอ้งปฏิบติัในสัญญา 

ขั5นที�สาม: กาํหนดราคาของรายการ 

ขั5นที�สี�: ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระที�ตอ้งปฏิบติัที�รวมอยู่ในสญัญา 

ขั5นที�หา้: รับรู้รายไดเ้มื�อ (หรือขณะที�) กิจการปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ5น 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี5  กิจการตอ้งรับรู้รายไดเ้มื�อกิจการปฏิบติั
ตามภาระที�ต้องปฏิบติัเสร็จสิ5น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี5 จะนาํมาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องรายไดเ้มื�อมีผลบงัคบัใช ้



 
- 6 - 

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 2561 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี�ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง 2561 ซึ� งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับ
งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ� มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไป 
ทั5งนี5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงเพื�อใหมี้เนื5อหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์และการอา้งอิงถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื�น ยกเวน้
มาตรฐานฉบบัต่อไปนี5 ซึ� งมีการปรับปรุงหรือเพิ�มเติมขอ้กาํหนดและแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2561) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2561) อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2561) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2561) สญัญาประกนัภยั 

2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลา
บญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื�องมือ
ทางการเงิน ซึ�งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้และจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน
ที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ประกอบดว้ย
มาตรฐานดงัต่อไปนี5  

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที� 32 การแสดงรายการสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 
ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 
  
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที� 19 การชาํระหนี5สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจัด
ประเภทและการวดัมลูค่าเครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่าย
โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่า
ของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ5น และ
หลกัการเกี�ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเครื� องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี5 จะนํามาแทน
มาตรฐานและการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินเมื�อมีผลบงัคบัใช ้

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการจะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องมาเริ� มถือปฏิบัติ                    
กบังบการเงินของกลุ่มกิจการ เมื�อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดย
ผู ้บริหารของกลุ่มกิจการ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน                        
ทางการเงินดงักล่าวที�มีต่องบการเงินของกลุ่มกิจการ ในงวดที�จะเริ�มถือปฏิบติั 

2.3 บญัชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วม และกิจการร่วมคา้ 
1) กิจการย่อย 

กิจการย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ� งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที�กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการ
ควบคุมกิจการเมื�อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบั                   
ผู ้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช ้                 
อาํนาจเหนือผูไ้ดร้ับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของกิจการย่อยไวใ้นงบการเงิน
รวมตั5งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมกิจการย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงิน
ของกิจการยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัที�กลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 

กิจการจะตัดรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนที�ยงั
ไม่ได้เกิดขึ5นจริงระหว่างกลุ่มกิจการ ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ5นจริงก็จะตัดรายการในทาํนอง
เดียวกนั เวน้แต่รายการนั5นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบาย
การบญัชีของกิจการย่อยไดถู้กปรับปรุงเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในกิจการย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า 
ตน้ทุนจะมีการปรับเพื�อสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงสิ�งตอบแทนที�เกิดขึ5นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่าสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั5นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 
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2) รายการและส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 
กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนเงินกองทุน
ของกลุ่มกิจการ สําหรับการซื5อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทน          
ที�จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที�ซื5อมาในกิจการย่อยจะถูกบันทึก                          
ในส่วนของเงินกองทุน และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม                
จะถูกบนัทึกในส่วนของเงินกองทุน 

3) การจาํหน่ายกิจการย่อย 
เมื�อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุมส่วนได้เสียในหุ้นที�เหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่า
ยุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย มูลค่ายุติธรรมนั5นจะถือเป็น
มูลค่าตามบญัชีเริ�มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื�อวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมา
ของเงินลงทุนที�เหลืออยู่ในรูปของกิจการร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สาํหรับ
ทุกจาํนวนที�เคยรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�นในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการนั5นจะถูก
ปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหนี5 สินที�เกี�ยวขอ้งนั5นออกไป 

4) กิจการร่วม 
กิจการร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม                          
ซึ� งโดยทั�วไปก็คือการที�กลุ่มกิจการถือหุน้ ที�มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 
ของสิทธิออกเสียงทั5งหมด เงินลงทุนในกิจการร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียในการแสดงใน                    
งบการเงินรวม ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน มูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุนนี5จะเพิ�มขึ5นหรือลดลงในภายหลงัวนัที�ไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูไ้ดรั้บการลงทุนตามสัดส่วนที�ผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุนในกิจการร่วมของ
กลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมที�ระบุได ้ณ วนัที�ซื5อเงินลงทุน 

ถา้ส่วนของเงินกองทุนในกิจการร่วมนั5นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอย่างมีนยัสาํคญั กิจการตอ้ง
จดัประเภทรายการที�เคยรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�นเขา้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเฉพาะ
สดัส่วนในส่วนของเงินกองทุนที�ลดลง 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมที�เกิดขึ5นภายหลงัการไดม้าจะรวมไว ้      
ในรายได้และค่าใช้จ่าย และส่วนแบ่งในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื�น ที�เกิดขึ5 นภายหลงั                      
การไดม้าจะรวมไวใ้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงภายหลงั
การไดม้าดงักล่าวขา้งตน้ จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน และเมื�อส่วนแบ่งขาดทุน
ของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมมีมูลค่าเท่ากบัหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ                    
ในกิจการร่วมนั5น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนั
ในหนี5ของกิจการร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหนี5แทนกิจการร่วม 
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กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ5นรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งชี5 ที�แสดงว่าเงินลงทุนในกิจการ
ร่วมเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี5 เกิดขึ5นกลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
โดยเปรียบเทียบมูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไป
ที�ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในกิจการร่วมในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ 

รายการกาํไรที�ยงัไมไ่ดเ้กิดขึ5นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบักิจการร่วมจะตดับญัชีเท่าที�กลุ่มกิจการ
มีส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมนั5น รายการขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ5นจริงก็จะตัดบญัชีในทาํนอง
เดียวกนั เวน้แต่รายการนั5นมีหลกัฐานวา่สินทรัพยที์�โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า 

กิจการร่วมจะเปลี�ยนนโยบายการบญัชีเท่าที�จาํเป็นเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของ
กลุ่มกิจการ กาํไรและขาดทุนจากการลดสัดส่วนในกิจการร่วมจะรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในกิจการร่วม จะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการ
ด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื�อสะท้อนการเปลี�ยนแปลงสิ� งตอบแทนที� เกิดขึ5 นจากการ
เปลี�ยนแปลงมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวมตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งจาก
การไดม้าของเงินลงทุนนี5  

5) กิจการร่วมคา้ 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้รับรู้เมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุนและปรับปรุงมูลค่า
ตามบญัชีของเงินลงทุนเพื�อรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและการเปลี�ยนแปลงในรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื�นของผูไ้ดร้ับการลงทุนตามสัดส่วนที�กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สีย หากส่วนแบ่ง
ขาดทุนของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมคา้มีจาํนวนเท่ากบัหรือสูงกว่าส่วนไดเ้สียของกลุ่มกิจการ
ในกิจการร่วมคา้นั5น (ซึ� งรวมถึงส่วนไดเ้สียระยะยาวใดๆซึ� งโดยเนื5อหาแลว้ถือเป็นส่วนหนึ� ง
ของเงินลงทุนสุทธิของกลุ่มกิจการในการร่วมคา้นั5น) กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุน              
ที�เกินกว่าส่วนไดเ้สียของตนในกิจการร่วมคา้นั5น นอกจากว่ากลุ่มกิจการมีภาระผูกพนั หรือ
ไดจ่้ายเงินเพื�อชาํระภาระผกูพนัแทนกิจการร่วมคา้ไปแลว้ 

รายการกาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ5นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบักิจการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าที�
กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในการร่วมค้านั5น รายการขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ5นจริงก็จะตดับัญชี                   
ในทาํนองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั5นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า 
กิจการร่วมคา้จะเปลี�ยนนโยบายการบญัชีเท่าที�จาํเป็น เพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชี
ของกลุ่มกิจการ  
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2.4 เงินตราต่างประเทศ 
ก) สกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงิน 

รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของ
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัที�กิจการดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน)  
งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงิน (บาท) ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานและสกุลเงิน                    
ที�ใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ 

ข) รายการและยอดคงเหลือ 
รายการที�เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการหรือวนัที�ตีราคา หากรายการนั5นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไร
และรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการ
แปลงค่าสินทรัพย์และหนี5 สินที�เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน  
ณ วนัสิ5นปี ไดบ้นัทึกไวใ้นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 

เมื�อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
เบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั5งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั5นจะรับรู้ไว ้                 
ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื�นดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการ                  
ที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย องคป์ระกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั5งหมดของกาํไร
หรือขาดทุนนั5นจะรับรู้ไวใ้นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายดว้ย 

2.5 หลกัทรัพยอ์า้งอิง 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงที�บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั (กิจการย่อย) ถือครองอยู่ ซึ� งถือเป็นสินทรัพยท์าง
การเงิน และตราสารประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที�เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงหรือตราสาร
ประเภท Non-voting Depository Receipts (NVDRs) สาํหรับหลกัทรัพยด์งักล่าว ซึ�งถือเป็นหนี5 สิน
ทางการเงิน กิจการย่อยไดน้าํสินทรัพยท์างการเงินและหนี5 สินทางการเงินดงักล่าวมาหักกลบและ
แสดงจาํนวนสุทธิในงบการเงิน เนื�องจากตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขในหนงัสือชี5ชวนกาํหนดให้
กิจการย่อยออก NVDRs และนาํเงินที�ไดจ้ากการขาย NVDRs ไปลงทุนในหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย                     
ที�เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในจาํนวนและระยะเวลาเดียวกนั 
(Back to back) นอกจากนี5ผลประโยชน์ทางการเงินที�กิจการย่อยไดรั้บในฐานะเป็นผูถื้อหลกัทรัพย ์
กิจการย่อยมีภาระที�จะตอ้งจ่ายคืนสิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าวทั5งจาํนวนให้กบันักลงทุน                     
ใน NVDRs ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในหนงัสือชี5ชวน กิจการย่อยจึงมิไดบ้นัทึกผลประโยชน์ที�ไดรั้บ
ดงักล่าวเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการ 
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2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน 
ทุกประเภท (แต่ไม่รวมเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทที�ตอ้งจ่ายคืนเมื�อสิ5นระยะเวลาที�กาํหนด) 
เงินลงทุนระยะสั5นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงและมีวตัถุประสงคใ์นการถือไวเ้พื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
และจ่ายชาํระภาระผกูพนัในระยะสั5น ซึ�งมีอายุไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัที�ไดม้า  

2.7 เงินลงทุน 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วมและ
กิจการร่วมคา้ เป็น 4 ประเภท คือ  1) เงินลงทุนเพื�อคา้  2) เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด  
3) เงินลงทุนเผื�อขาย  และ  4) เงินลงทุนทั�วไป  การจดัประเภทขึ5นอยู่กบัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน 
ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้ ําหนดการจัดประเภทที�เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ
ทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  

1) เงินลงทุนเพื�อคา้ คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลี�ยนแปลงราคา
ในช่วงเวลาสั5น และแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน  

2) เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั5งใจแน่วแน่และ 
มีความสามารถถือไวจ้นครบกาํหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบ
กาํหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัสิ5นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

3) เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่อง
หรือเมื�ออตัราดอกเบี5ยเปลี�ยนแปลง  ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีที�
ฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงที�จะถือไวใ้นช่วงเวลานอ้ยกว่า 12 เดือนนบัแต่วนัสิ5นรอบระยะเวลา
รายงาน กจ็ะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นที�
ตอ้งขายเพื�อเพิ�มเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มนุเวียน 

4) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื5อขายคล่องรองรับ  

เงินลงทุนทั5ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ� มแรกดว้ยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทน              
ที�ให้ไปเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งเงินลงทุนนั5นรวมทั5งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 

เงินลงทุนเพื�อคา้และเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซื5อ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ5นรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิง
ราคาเสนอซื5อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์ซื5 อขายตราสารหนี5 ไทย 
รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ5นจริงของเงินลงทุนเพื�อคา้รับรู้ในงบรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย
เบด็เสร็จ รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ5นจริงของเงินลงทุนเผื�อขายรับรู้ในส่วนของรายได้
และค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�นในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จ 
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เงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลงัการไดม้าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตาม
อตัราดอกเบี5ยที�แทจ้ริง หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า 

เงินลงทุนทั�วไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า 

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้บ่งชี5 ว่าเงินลงทุนนั5นอาจมีค่าเผื�อการ
ดอ้ยค่าเกิดขึ5น หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน กิจการจะบนัทึก
รายการขาดทุนจากค่าเผื�อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จ 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการ
จาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั5นจะบันทึกรวมอยู่ในรายได้และ
ค่าใช้จ่าย กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี5หรือตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไป
บางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ5าหนกัดว้ยราคา
ตามบญัชีจากจาํนวนทั5งหมดที�ถือไว ้

2.8 ลูกหนี5และรายไดค้า้งรับ 
ลูกหนี5 และรายไดค้า้งรับแสดงในราคาตามใบแจง้หนี5หกัดว้ยค่าเผื�อหนี5สงสยัจะสูญ (ถา้มี) 

ค่าเผื�อหนี5สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี5  และการคาดการณ์เกี�ยวกบั
การชาํระหนี5ในอนาคตของลูกคา้ ประเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต สถานการณ์ที�อาจทาํ
ใหท้ราบและระบุไดถึ้งการผิดนดัชาํระหนี5  และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด ลูกหนี5และรายได้
ค้างรับจะถูกจาํหน่ายออกจากบญัชีเมื�อทราบว่าเป็นหนี5 สูญ และจะบันทึกไวเ้ป็นส่วนหนึ� งของ
ค่าใชจ่้ายอื�นในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ  

2.9 ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ที�ดินแสดงดว้ยราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเสื�อม
ราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ยกเวน้ที�ดินซึ� งถือว่าประมาณการ
อายกุารใหป้ระโยชน์มีไม่จาํกดั ดงัต่อไปนี5  

อาคาร 10 - 50  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30  ปี 
เครื�องตกแต่งและติดตั5ง 5 - 20  ปี 
อุปกรณ์สาํนกังาน 5 - 20  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 
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ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าซากของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มกิจการ 
โดยผูบ้ริหารจะมีการทบทวนมูลค่าซากและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และแก้ไข                      
ตามความเหมาะสม ณ วนัสิ5นงวด หากมูลค่าซากและอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยมี์ความแตกต่าง
ไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้าน
โดยการขายหรือเลิกใช ้

ในกรณีที�ราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้ับคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบั
มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืนทนัที 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จในระหว่างงวดบญัชีที�เกิด
รายการนั5น ตน้ทุนของการปรับปรุงใหดี้ขึ5นที�สาํคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์
หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า การปรับปรุงนั5นจะทาํใหก้ลุ่มกิจการไดป้ระโยชน์กลบัคืนมา
มากกว่าการใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยที์�ไดม้า การปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเสื�อมราคา
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที�เหลืออยู่ของสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง  

รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายคาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บกบัราคา
ตามบญัชีและจะรวมไวอ้ยู่ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ 

2.10 เงินกูย้ืม 
เงินกูย้ืมรับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ5น เงินกูย้ืมวดัมูลค่า
ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี5ยที�แทจ้ริง ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทน 
(หกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ5น) เมื�อเทียบกบัมูลค่าที�จ่ายคืน เพื�อชาํระหนี5นั5นจะรับรู้ใน
รายไดห้รือค่าใชจ่้ายตลอดช่วงเวลาของการกูย้ืม 

2.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�กลุ่มกิจการซื5อมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สิทธิบตัร และสิทธิในการดาํเนินงาน แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจาก
การดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จโดย
วิธีเส้นตรงตามเกณฑร์ะยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัที�อยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้าน ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจภายใน 2 - 10 ปี  
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ต้นทุนที�ใช้ในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน 
งบรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเมื�อเกิดขึ5น ตน้ทุนโดยตรงในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซึ� งสามารถระบุไดแ้ละเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกิจการ และคาดว่า
จะไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า 1 ปี จะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตน้ทุน
โดยตรงรวมถึงราคาซื5อ และรายจ่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัเตรียมสินทรัพยใ์ห้พร้อมที�จะ             
ใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายซึ� งทําให้เพิ�มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เกินกวา่ขีดความสามารถเดิมจะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ โดย
ผูบ้ริหารจะมีการทบทวนค่าตัดจาํหน่ายเมื�ออายุการใช้ประโยชน์มีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการ
ขายหรือเลิกใช ้ 

2.12 การดอ้ยค่า  
สินทรัพยที์�มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่ชดั ซึ� งไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า
เป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอื์�นที�มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งชี5 ว่าราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
จะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดร้ับคืน ซึ�งหมายถึงจาํนวน
ที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจากการใช้ สินทรัพยจ์ะถูก
จดัเป็นหน่วยที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได ้เพื�อวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า 
สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินซึ�งรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมิน
ความเป็นไปไดที้�จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ5นรอบระยะเวลารายงาน 

2.13 หนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5ย 
หนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5 ยบนัทึกเริ�มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวกบัการเกิดหนี5 สิน 
ภายหลงัจากการบนัทึกหนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่าง
ระหว่างยอดหนี5 เริ�มแรกและยอดหนี5 เมื�อครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
เบด็เสร็จตลอดอายุการกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี5ยที�แทจ้ริง 

2.14 เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5 อื�น 
เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5 อื�นแสดงในราคาทุน 
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2.15 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
1) ผลประโยชน์ระยะสั5น 

กลุ่มกิจการรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม และสิทธิการลาพกัร้อน
สะสมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

2) กองทุนสาํรองเลี5ยงชีพ 
กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั5งกองทุนสํารองเลี5ยงชีพ โดยใชแ้ผนการกาํหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยที�
สินทรัพย์ของกองทุนไดแ้ยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการและบริหารโดยผูจ้ัดการ
กองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี5ยงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินเขา้สมทบกองทุนจากพนักงาน
และกลุ่มกิจการ เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี5 ยงชีพของกลุ่มกิจการบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�ไดจ่้ายเงินสมทบนั5น 

3) ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายแุละผลประโยชนอื์�น 
ผลประโยชน์พนกังานที�จะไดรั้บเมื�อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ5นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น 
อายุ จาํนวนปีที�ให้บริการ และค่าตอบแทน นอกจากนั5น กลุ่มกิจการจัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนกังาน ไดแ้ก่ รางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

หนี5 สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของภาระผูกพนั ณ วนัที�สิ5นรอบระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
โครงการ ภาระผูกพนันี5 คาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยที�ประมาณการไว ้ซึ� งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็น
สกลุเงินเดียวกบัสกลุเงินที�จะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบกาํหนดของพนัธบตัรใกลเ้คียงกบั
ระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผูกพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ โดยกลุ่มกิจการจะมีการทบทวน
ขอ้สมมติฐานที�ใชเ้ป็นประจาํทุกปี 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยที�เกิดขึ5นจากการ
ปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในเงินกองทุน
ผา่นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ5น 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนบริการในอดีตที�เกี�ยวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้
และค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จ เมื�อการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้
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4) ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้ง 
ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งจะจ่ายเมื�อกลุ่มกิจการ ยกเลิกการจา้งงานก่อนวนัเกษียณตามปกติ 
หรือเสนอที�จะใหผ้ลประโยชน์เมื�อเลิกจา้ง เพื�อสนบัสนุนการออกจากงานดว้ยความสมคัรใจ
ของพนกังาน กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งเฉพาะเมื�อกลุ่มกิจการมีโครงการที�
เป็นทางการอย่างละเอียดสาํหรับการเลิกจา้งและไม่สามารถยกเลิกโครงการนั5นได ้ในส่วน
ของการเสนอที�จะใหผ้ลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งดว้ยความสมคัรใจนั5นจะคาํนวณจากจาํนวน
พนักงานที�คาดว่าจะยอมรับข้อเสนอ ผลประโยชน์ที�มีกําหนดชําระเกินกว่า 12 เดือน
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานตอ้งคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนั 

2.16 ประมาณการหนี5 สิน 
ประมาณการสาํหรับการฟื5 นฟูสภาพแวดลอ้ม ตน้ทุนการปรับโครงสร้างกิจการ และการฟ้องร้อง
ตามกฎหมายจะถูกรับรู้ต่อเมื�อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลง
ที�จดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ�งการชาํระภาระผูกพนันั5นมีความเป็นไป
ไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้กิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจาํนวน                
ที�ต ้องจ่ายได้อย่างน่าเชื�อถือ ประมาณการหนี5 สินเพื�อการปรับโครงสร้างองค์กร ส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย ค่าเบี5 ยปรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าระยะยาวและค่าชดเชยการเลิกจ้างพนักงาน 
ประมาณการหนี5สินจะไม่รับรู้สาํหรับขาดทุนจากการดาํเนินงานในอนาคต 

ในกรณีที�มีภาระผกูพนัที�คลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะ
สูญเสียทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนัเหล่านั5น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของ
ภาระผูกพนัทั5งประเภท แมว้่าความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระ
ภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า  

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี5 สิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่า
จะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผูกพนั โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์
ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของหนี5 สินที�กาํลงัพิจารณาอยู ่
การเพิ�มขึ5นของประมาณการหนี5 สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี5ยจ่าย 

2.17 สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 
สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยู่กบัผูใ้หเ้ช่า
จะจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน  
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รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุญัญาเช่า ประโยชนที์�ไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จเป็น
ส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั5งสิ5นตามสัญญา ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ5นจะบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ
ในรอบบญัชีที�มีรายการดงักล่าว 

ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ5นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี5ยปรับที�ตอ้งจ่าย
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�การยกเลิกนั5นเกิดขึ5น 

2.18 รายได ้
รายไดที้�รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เมื�อไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้แลว้  

ในกรณีที�มีลูกหนี5บริษทัจดทะเบียนคา้งชาํระค่าธรรมเนียมหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหลกัทรัพยเ์ป็นระยะเวลาเกิน 3 เดือน กลุ่มกิจการจะถือว่ามีความไม่แน่นอนในการเรียก
เกบ็เงิน และจะหยดุรับรู้รายไดค่้าธรรมเนียมจากบริษทัจดทะเบียนที�เกี�ยวขอ้งนั5นทนัที 

ค่าธรรมเนียมสมาชิก ประกอบดว้ย ค่าเขา้เป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าเขา้เป็นสมาชิก
จะรับรู้รายไดเ้มื�อไดใ้หบ้ริการแลว้ ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีรับรู้รายไดต้ามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา 

รายไดด้อกเบี5ยรับรู้ตามเกณฑสั์ดส่วนของเวลา โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบี5ยที�แทจ้ริงของช่วงเวลา
จนถึงวนัครบอายุและคาํนึงถึงจาํนวนเงินตน้ที�เป็นยอดคงเหลือในบญัชีสาํหรับการบนัทึกคา้งรับ
ของกลุ่มกิจการ 

เงินปันผลรับบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จในวนัที�กลุ่มกิจการมีสิทธิไดร้ับเงินปันผล 

รายไดอื้�นรับรู้เมื�อมีสิทธิในการรับเงิน 

2.19 ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 

2.20 ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ผลประโยชนที์�จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และของกิจการย่อย รวมทั5งที�ไดรั้บในฐานะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอื�น ๆ (โดยไม่รวม
เงินเดือน โบนสั และผลประโยชนเ์กี�ยวขอ้งที�จ่ายใหก้บัผูบ้ริหาร) 
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2.21 ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รับรู้ในรายได้
และค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื�น หรือรายการรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเงินกองทุน ในกรณีนี5  ภาษีเงินได้
ตอ้งรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเงินกองทุน ตามลาํดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ                   
ที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสิ5นรอบระยะเวลา ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของ
การยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยในกรณีที�มีสถานการณ์ที�การนํากฎหมายภาษีไป
ปฏิบติัซึ� งขึ5นอยู่กบัการตีความ และจะตั5งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีที�เหมาะสมจากจาํนวนที�คาดว่า
จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั5งเต็มจาํนวนตามวิธีหนี5 สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหนี5 สิน และราคาตามบญัชีที�แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณ
จากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบั
ใชภ้ายในสิ5นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดวา่อตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้มื�อสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งไดรั้บประโยชน์ หรือหนี5 สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากิจการจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอที�จะนาํจาํนวนผลต่างชั�วคราวนั5นมาใชป้ระโยชน ์ 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีและหนี5 สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกัน                   
ก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที�จะนําสินทรัพย์ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับ
หนี5 สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั5งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี5 สินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดย
การเรียกเก็บเป็นหน่วย  ภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซึ�งตั5งใจจะจ่ายหนี5 สินและสินทรัพยภ์าษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

2.22 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 
ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที�นาํเสนอใหผู้บ้ริหารระดบัสูง 



 
- 19 - 

 

 

3. การจัดการความเสี#ยงทางการเงนิ 

ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี�ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ�งไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
ความเสี�ยงดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี5ย และดา้นกระแสเงินสดอนัเกิด
จากการเปลี�ยนแปลงในอตัราดอกเบี5ย ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง และความ
เสี�ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน แผนการจดัการความเสี�ยงของกลุ่มกิจการ เนน้การลงทุนตามนโยบาย
และสัดส่วนการบริหารเงินลงทุน ซึ� งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกิจการย่อย 
โดยมีคณะทาํงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคลอ้งกบันโยบายและสัดส่วนที�กาํหนด
อย่างเคร่งครัด ทั5งนี5  นโยบายการลงทุนคาํนึงถึงความมั�นคงในการดาํรงเงินตน้ สภาพคล่อง โดยไดรั้บ
ผลตอบแทนในระดบัความเสี�ยงที�เหมาะสม 

3.1 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี�ยงอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ เนื�องจาก
กลุ่มกิจการมีลูกหนี5 และเจ้าหนี5 ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ยกเวน้เงินลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศบางส่วน ซึ�งมีการลงทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการไดมี้การ
ใช้สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี� ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงินลงทุน
ดงักล่าวอย่างเหมาะสม 

การบญัชีสาํหรับอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกนัความเสี�ยง 

สัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่วยป้องกันกลุ่มกิจการจากความเคลื�อนไหวของอัตรา
แลกเปลี�ยนซึ� งมีผลกระทบต่อสินทรัพย์และหนี5 สินในสกุลเงินต่างประเทศ กลุ่มกิจการได้ทํา
สัญญาเพื�อกาํหนดอตัราแลกเปลี�ยนที�จะรับชําระสินทรัพย์ หรือจ่ายชาํระหนี5 สินที�เป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศในอนาคต ซึ�งกลุ่มกิจการรับรู้รายการสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ในงบการเงิน
ตามมูลค่ายติุธรรมของสัญญา โดยรายการกาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ5นจากการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้จะแสดงรวมอยู่ในบญัชีกาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ5นจาก
อตัราแลกเปลี�ยนในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ 

รายละเอียดของอนุพันธ์ที�เป็นเครื� องมือทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 36 

3.2 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี5ย 
ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี5ยเกิดขึ5นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี5 ยในตลาด ซึ� งอาจจะส่งผล
กระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดา้น
อตัราดอกเบี5ย เพื�อบริหารความเสี�ยงที�เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี5ยดงักล่าว 
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3.3 ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 
ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อของกลุ่มกิจการมีการกระจุกตวัอย่างเฉพาะเจาะจง กลุ่มกิจการมี
นโยบายที�เหมาะสมเพื�อทาํให้เชื�อมั�นไดว้่าไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้ที�มีประวติัสินเชื�ออยู่ในระดบัที�
เหมาะสม  

3.4 ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสาํคญัจากสภาพคล่อง เนื�องจากกลุ่มกิจการมีการดาํรง
เงินสดอย่างเพียงพอต่อการดาํเนินงาน กลุ่มกิจการมีวตัถุประสงคใ์นการดาํรงความยืดหยุ่นดา้น
สภาพคล่องจากการใชแ้หล่งเงินทุนภายในกลุ่มกิจการ 

3.5 ความเสี�ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน 
กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงต่อราคาตลาด (Market risks) ในฐานะที�เป็นผูล้งทุนในตราสารทางการเงิน 
และความเสี�ยงจากฐานะการเงินของผูที้�ออกตราสารที�ลงทุน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการไดมี้การ
กระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวใ้นสถาบนัการเงินที�น่าเชื�อถือตามนโยบายการลงทุนตามมติของ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

นโยบายและกรอบการลงทุนเกี�ยวกบัประเภทและสดัส่วนการลงทุน มีดงันี5  
1) การลงทุนในตราสารหนี5  

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 
หลกัทรัพยรั์ฐบาล หุน้กู ้หรือพนัธบตัรของ ไม่จาํกดัจาํนวน  

รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที�มีกฎหมายเฉพาะ  
จดัตั5งขึ5นที�กระทรวงการคลงัคํ5าประกนั  

เงินฝากประจาํ บตัรเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ แต่ละสถาบนัการเงิน ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน 
ตัjวสญัญาใชเ้งินของบริษทัเงินทุน  ในตราสารแห่งหนี5   
หรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั5งขึ5น  

หุน้กู ้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื5อหุน้กู ้ แต่ละผูอ้อกหลกัทรัพย ์ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินลงทุนใน   
และตัjวแลกเงิน ตราสารแห่งหนี5  

หน่วยลงทุน หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื5อ แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนในตราสาร 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี5  แห่งหนี5  

2) การลงทุนในตราสารทุน 
ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 

หน่วยลงทุน หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื5อ แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนในตราสาร 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน แห่งทุน และแต่ละกองทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของ 

 ขนาดกองทุน 

 



 
- 21 - 

 

 

3) การลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดกองทุน  
 ยกเวน้กองทุนรวมที�ลงทุนในกองทุนอสงัหาริมทรัพย ์
 ไม่เกินร้อยละ 20 ของขนาดกองทุน 

4) การลงทุนในกองทุนต่างประเทศ 
ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 

กองทุนต่างประเทศ - กรณีลงทุนในกองทุนต่างประเทศที�เสนอขาย  
 ในประเทศไทย : แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 20 - 30  
 ของขนาดกองทุน   
 - กรณีลงทุนตรงในกองทุนรวมและกองทุนดชันี   

        (Exchange Traded Fund หรือ “ETF”) ที� 
        จดทะเบียนซื5อขายในต่างประเทศ  ลงทุนในแต่ละ   
        กองทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าตราสารทุน 
        ต่างประเทศ  (2560 : กรณีลงทุนตรงในกองทุนรวม 
        ดชันีที�จดทะเบียนซื5อขาย ในตลาดหลกัทรัพย ์
        ต่างประเทศ (Exchange Traded Fund หรือ “ETF”)  
        ลงทุนในแต่ละกองทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่า     
        ตราสารทุนต่างประเทศ) 

5) การลงทุนในกองทุนรวมทองคาํ 
ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 

กองทุนรวมทองคาํ แต่ละกองทุนรวมไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดกองทุน 

ทั5งนี5  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สามารถลงทุนผ่านบริษทัจดัการหนึ� งๆ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของจาํนวน
เงินลงทุนรวมทั5งหมด  
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4. ประมาณการทางบัญชีที#สําคัญ ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ 

การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
4.1 ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการใชน้โยบายการบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการ
ตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการกาํหนดนโยบายการบญัชี ซึ� งอาจมีผลกระทบอย่างเป็น
นยัสาํคญัต่อการรับรู้รายการและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน โดยดุลยพินิจที�สาํคญัในการกาํหนด
นโยบายการบญัชี มีดงัต่อไปนี5  

ค่าเผื�อหนี5สงสัยจะสูญ 
รายละเอียดของค่าเผื�อหนี5สงสัยจะสูญ ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.8 

การดอ้ยค่า 
รายละเอียดของการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.12 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
รายละเอียดของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 2.15 และขอ้ 23 

ประมาณการหนี5 สิน 
รายละเอียดของประมาณการหนี5 สิน ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.16 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
รายละเอียดของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.21 
และขอ้ 20 

4.2 แหล่งขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กลุ่มกิจการมีประมาณการทางบัญชี ซึ� งใช้ข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต 
ถึงแมว่้าการประมาณการของผูบ้ริหารไดพิ้จารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั5น 
ผลที�เกิดขึ5นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั5น ประมาณทางการบญัชีที�สาํคญัและ
ขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสาํคญัที�อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยแ์ละหนี5 สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี5  
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การวดัมูลค่ายติุธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 
การวดัมูลค่ายติุธรรมเพื�อวตัถุประสงคใ์นการเปิดเผยขอ้มูล 

กลุ่มกิจการไดมี้การสอบทานขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดที้�มีนยัสําคญัและรายการปรับปรุง
มูลค่าอย่างสมํ�าเสมอ ในกรณีที�นําข้อมูลของบุคคลที�สามมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม  
กลุ่มกิจการจะประเมินหลกัฐานที�ได้รับจากบุคคลที�สามเพื�อให้ได้ข้อสรุปว่ามูลค่าดงักล่าว
เป็นไปตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 13 รวมถึงการจดัลาํดบัชั5น
ของมูลค่ายติุธรรมดงักล่าว 

เมื�อทาํการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี5 สิน กลุ่มกิจการจะใชข้อ้มูลตลาดที�สามารถ
สังเกตได้เป็นอันดับแรก โดยมูลค่ายุติธรรมถูกกาํหนดลาํดับชั5นตามประเภทของข้อมูลที�
นาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื�อวดัมูลค่ายุติธรรมดงันี5  

- ระดบัที� 1 เป็นราคาเสนอซื5อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์
หรือหนี5สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั5น ณ วนัที�วดัมูลค่า 

- ระดบัที� 2 เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสาํหรับสินทรัพยน์ั5น
หรือหนี5 สินนั5นนอกเหนือจากราคาเสนอซื5อขายซึ� งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที� 3 เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั5นหรือหนี5 สินนั5น 

5. การจัดการความเสี#ยงในส่วนของทุน 

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนนั5น เพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเนื�องของกิจการย่อยในกลุ่มกิจการ เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วน
ได้เสียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสม เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผูล้งทุนและ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัในกลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามผลการดาํเนินงานของกิจการยอ่ยในกลุ่มกิจการ 
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6. ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มกิจการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัใน
การรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายใน
ของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

กลุ่มกิจการดาํเนินกิจการใน 5 ส่วนงานหลกั ดงันี5  
1) ธุรกิจตราสารทุน (ซึ� งประกอบดว้ยงานซื5อขายหลกัทรัพย ์งานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์      

งานหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน งานรับฝากหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมสมาชิก) 
2) ธุรกิจตราสารอนุพนัธ์ (ซึ� งประกอบดว้ยงานซื5อขายและงานชาํระราคาสัญญาซื5อขายล่วงหนา้ และ

ค่าธรรมเนียมสมาชิก) 
3) ธุรกิจบริการเทคโนโลยี (ซึ� งประกอบด้วยงานบริการบริษทัหลักทรัพย์ งานบริการข้อมูล และ                    

งานสนบัสนุนงานเทคโนโลยี) 
4) ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน (ซึ�งประกอบดว้ยงานนายทะเบียนบริษทัหลกัทรัพย)์ 
5) งานพฒันาตลาดทุน และอื�นๆ เช่น ค่าใชจ่้ายเพื�อกองทุนพฒันาตลาดทุน รายไดค่้าเช่าพื5นที� และรายได้

เบด็เตลด็อื�นๆ โดยงานพฒันาตลาดทุน เป็นการมุ่งยกระดบัคุณภาพตลาดทุนระยะยาว ประกอบดว้ย 
การส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน การพฒันาธุรกิจเพื�อความยั�งยืน งานวิจยัเพื�อตลาดทุน และ
ส่งเสริมพฒันาผูน้าํองคก์ร 
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ขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 และสาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปนี5  

(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

         งานพฒันา  รายการ   

 ธุรกจิ  ธุรกจิตราสาร  ธุรกจิบริการ  ธุรกจิบริการ  ตลาดทุน  ตัดบญัชี   

 ตราสารทุน อนุพนัธ์  เทคโนโลยี  งานนายทะเบยีน  และอื#น  ๆ  ระหว่างกนั  รวม 

สําหรับปีสิ"นสุด       
   วันที# 31 ธันวาคม 2561       
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 3,107,109 957,548 592,399 1,120,937 214,361 - 5,992,354 
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 810,061 426,274 92,044 500,202 27,006 (1,855,587) - 
รวมรายได ้ 3,917,170 1,383,822 684,443                                                                                                                             1,621,139 241,367 (1,855,587) 5,992,354 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน 1,240,378 578,592 196,337 341,708 (342,746) - 2,014,269 

รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ      586,185 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน       
    กิจการร่วมคา้ - สุทธิจากภาษีเงินได ้      (30,933) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน       
   กิจการร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้      39,563 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน      2,609,084 
รายการที#ไม่เกี#ยวข้องกับการดาํเนินงาน       
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครอง        
   ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ      9,937 
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน       
   ในสัญญาซื5อขายล่วงหนา้ - สุทธิ      686 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์       
   แห่งประเทศไทย      (186,132) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษเีงินได้      2,433,575 
ภาษีเงินได้      (478,662) 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย      1,954,913 

       
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561       
สินทรัพยข์องส่วนงาน 4,008,194 29,027,065 921,289 743,866 460,892 (5,656,956) 29,504,350 
สินทรัพยอ์ื�น - - - - 24,579,501 (5,313,183) 19,266,318 
สินทรัพย์รวม 4,008,194 29,027,065 921,289 743,866 25,040,393 (10,970,139) 48,770,668 

       
หนี5 สินของส่วนงาน 1,503,384 23,093,450 226,649 443,766 495,111 (5,656,956) 20,105,404 
หนี5 สินอื�น - - - - 3,783,500 (3,783,500)                           - 

หนี"สินรวม 1,503,384 23,093,450 226,649 443,766 4,278,611 (9,440,456) 20,105,404 
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(หน่วย : พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

         งานพฒันา  รายการ   

 ธุรกจิ  ธุรกจิตราสาร  ธุรกจิบริการ  ธุรกจิบริการ  ตลาดทุน  ตัดบญัชี   

 ตราสารทุน  อนุพนัธ์  เทคโนโลยี  งานนายทะเบยีน  และอื#น  ๆ  ระหว่างกนั  รวม 

สําหรับปีสิ"นสุด       
   วันที# 31 ธันวาคม 2560       
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 2,780,527 669,208 540,706 1,064,660 231,142 - 5,286,243 
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ 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 - สุทธิจากภาษีเงินได้      32,669 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน      2,547,556 
รายการที#ไม่เกี#ยวข้องกับการดาํเนินงาน       
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครอง        
   ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ      9,215 
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน       
   ในสัญญาซื5อขายล่วงหนา้ - สุทธิ      622 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์       
   แห่งประเทศไทย      (221,075) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษเีงินได้      2,336,318 
ภาษีเงินได้      (503,729) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย      1,832,589 

       
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2560       
สินทรัพยข์องส่วนงาน 4,307,978 26,622,029 951,291 763,121 358,909 (5,525,054) 27,478,274 
สินทรัพยอ์ื�น - - -  - 22,164,025 (4,446,393) 17,717,632 

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

        
หนี5 สินของส่วนงาน 1,499,238 20,664,034 209,357 441,524 531,960 (5,525,054) 17,821,059 
หนี5 สินอื�น - - -  - 2,921,500 (2,921,500) - 

หนี"สินรวม 1,499,238 20,664,034 209,357 441,524 3,453,460 (8,446,554) 17,821,059 
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การกระทบยอดสินทรัพย์/หนี"สินตามส่วนงานที#รายงานมีดังนี" 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2561  2560 

สินทรัพย์   
สินทรัพย์ของส่วนงานที#รายงาน 29,504,350 27,478,274 
จาํนวนที�ไม่ไดปั้นส่วน   

- เงินสดและเงินลงทนุ 17,234,806 15,537,537 
- เงินใหกู้ย้มืระยะสั5นแก่กิจการร่วมคา้ 7,500 -                                                      
- เงินลงทุนในกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 968,228 973,019 
- ดอกเบี5ยคา้งรับ 21,177 25,692 
- ที�ดินและอาคารระหว่างก่อสร้าง 1,034,607 1,181,384 

สินทรัพย์รวม 48,770,668 45,195,906 

   
หนี"สิน   
หนี"สินของส่วนงานที#รายงาน 20,105,404 17,821,059 

หนี"สินรวม 20,105,404 17,821,059 

7. รายการกบับุคคลหรือกบักจิการที#เกี#ยวข้องกัน  
กิจการและบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กบักิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอื�นแห่งหนึ� ง
หรือมากกว่าหนึ�งแห่ง โดยที�บุคคลหรือกิจการนั5นมีอาํนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ 
หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบักิจการ รวมถึงกิจการที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน กิจการย่อย และ
กิจการย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการ กิจการร่วมและบุคคลที�เป็นเจา้ของส่วน
ไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของกิจการซึ�งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั5ง
กรรมการและพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั5น กิจการและ
บุคคลทั5งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที� เกี�ยวข้องกันซึ� งอาจมีขึ5 นได้ต้องคํานึงถึง
รายละเอียดของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 

รายการที�มีขึ5นกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัไดก้าํหนดขึ5นโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาที�ตกลงกนั
ตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ 
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นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปนี5  
รายการ นโยบายการกําหนดราคา 

  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
การซื5อบริการ ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
รายไดด้อกเบี5ยรับ อา้งอิงอตัราผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและตราสารหนี5  
ดอกเบี5ยจ่าย อตัราดอกเบี5ยที�สูงกวา่ระหวา่งอตัราดอกเบี5ยพนัธบตัรรัฐบาลที�มี 
    ระยะเวลา 1 ปี หรืออตัราดอกเบี5ยเงินฝากประจาํ 1 ปีสาํหรับ 
    นิติบุคคลวงเงิน 10 ลา้นบาทโดยเฉลี�ย 4 ธนาคาร 

รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

รายได้ค่าบริการ    
กิจการยอ่ย - - 1,711,474 1,639,405 
กิจการร่วมคา้ 15,807 16,195 14,607 14,995 
กิจการร่วม 1,680 1,680 -  - 
 17,487 17,875 1,726,081 1,654,400 

     
การซื"อบริการ     
กิจการยอ่ย - - 1,993 44,629 
กิจการร่วมคา้ 94,320 95,319 93,120 94,119 
 94,320 95,319 95,113 138,748 

     
รายได้ดอกเบี"ยรับ     
กิจการยอ่ย - - 90,437 100,710 
กิจการร่วมคา้ 8 - 8 - 
 8 - 90,445 100,710 

     
ดอกเบี"ยจ่าย     
กิจการยอ่ย - - 51,360 40,957 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนี"การค้า    
กิจการยอ่ย -  -  - 749 
กิจการร่วมคา้ 598 304 598 304 
 598 304 598 1,053 

รายได้ค้างรับ     
กิจการยอ่ย -  - 172,801 204,750 
กิจการร่วมคา้ 443 460 443 460 
กิจการร่วม 140 140 -  - 
 583 600 173,244 205,210 

ดอกเบี"ยค้างรับ     
กิจการยอ่ย - - 86,323 97,878 
กิจการร่วมคา้ 8 - 8 - 

 8 - 86,331 97,878 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื#น     
กิจการยอ่ย -  -  - 124 
กิจการร่วมคา้ 441 16 441 16 
 441 16 441 140 

เจ้าหนี"การค้า     
กิจการยอ่ย -  - 124 755 
กิจการร่วมคา้ 6,746 32 6,746 32 
 6,746 32 6,870 787 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
กิจการยอ่ย - - 184 17,669 
กิจการร่วมคา้ - 16,450 - 16,450 

 - 16,450 184 34,119 

ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า     
กิจการยอ่ย - - 3,165 3,085 
กิจการร่วมคา้ - 1,759 - 1,759 
 - 1,759 3,165 4,844 
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(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

หนี"สินหมุนเวยีนอื#น    
กิจการยอ่ย -  -  - 49 
กิจการร่วมคา้ 1,339 150 1,339 150 
 1,339 150 1,339 199 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั"นแก่กิจการร่วมค้า 
(หน่วย : พนับาท) 

 

อตัราดอกเบี"ย  

(ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั5นแก่กิจการร่วมคา้ 5.75  - 7,500 - 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหกิ้จการร่วมคา้กูยื้มเงิน เพื�อสภาพคล่องในระหว่างดาํเนินการเลิกกิจการของกิจการ
ร่วมคา้ โดยเป็นการใหกู้ย้ืมในรูปของตัjวสัญญาใชเ้งินชนิดระบุชื�อผูถื้อซึ�งเปลี�ยนมือไม่ได ้ซึ� งมีกาํหนด
ระยะเวลาไถ่ถอนเมื�อทวงถาม  

รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั5นแก่กิจการร่วมคา้ สําหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดงันี5  

(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

กจิการร่วมค้า  
ยอดคงเหลือตน้ปี - - 
เงินให้กูย้ืมระยะสั5นเพิ�มขึ5น 7,500 - 
รับคืนเงินให้กูย้ืมระยะสั5น - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 7,500 - 
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เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการย่อย 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการยอ่ย 5,240,834 5,046,791 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ใหกิ้จการย่อยแห่งหนึ�งกูยื้มเงิน เพื�อใชเ้ป็นเงินสาํรองเพื�อความมั�นคงใหแ้ก่กิจการย่อย  
เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยอตัราผลตอบแทนอา้งอิง
จากผลตอบแทนสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลบวกดว้ยอตัราร้อยละ 0.30 - 0.50 ต่อปีของเงินใหกู้ยื้ม ทั5งนี5
อตัราผลตอบแทนดงักล่าวจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทุกปี (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 

รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการย่อย สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดงันี5  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

กจิการย่อย    

ยอดคงเหลือตน้ปี 5,046,791 - 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวเพิ�มขึ5น 200,000 5,046,791 
รับคืนเงินให้กูย้ืมระยะยาว (5,957) - 
ยอดคงเหลือปลายปี 5,240,834 5,046,791 

เงนิกู้ยืมระยะสั"นจากกิจการย่อย 

(หน่วย : พนับาท) 

 อตัราดอกเบี"ย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

      
เงินกูย้ืมระยะสั5นจากกิจการย่อย 1.33 - 1.80  1.36 - 1.56 3,783,500 2,921,500 
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กลุ่มกิจการใชน้โยบายรวมศูนยก์ารลงทุน โดยให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นศูนยก์ลางการบริหารเงินลงทุน
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทั5งนี5 เงินลงทุนที�รับโอนมาจากกิจการย่อยจะเป็น
การกูย้ืมระหว่างกนัในรูปของตัjวสญัญาใชเ้งินซึ�งมีกาํหนดระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี ทั5งนี5  อตัราดอกเบี5ยกูย้ืม
ที�กาํหนดจะเป็นอตัราดอกเบี5ยแปรผนัตามอตัราดอกเบี5ยของตลาด โดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี5ยที�สูงกว่า
ระหว่างอตัราดอกเบี5ยพนัธบตัรรัฐบาลที�มีระยะเวลา 1 ปี หรืออตัราดอกเบี5 ยเงินฝากประจาํ 1 ปี สําหรับนิติบุคคล
วงเงิน 10 ลา้นบาท โดยเฉลี�ย 4 ธนาคาร (โดยอตัราดอกเบี5ยดงักล่าวอาจมีการทบทวนใหม่ตามความหมาะสม) 

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั5นจากกิจการย่อย สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  
มีดงันี5  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

กจิการย่อย   
ยอดคงเหลือตน้ปี 2,921,500 2,574,500 
เงินกูย้ืมระยะสั5นเพิ�มขึ5น 1,226,000 457,000 
จ่ายคืนเงินกูยื้มระยะสั5น (364,000) (110,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี 3,783,500 2,921,500 

เงนิสนับสนุนให้แก่กจิการร่วมค้า 
ภายใต้สัญญาผู ้ถือหุ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ กับบริษัทแห่งหนึ� ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็น
ผูส้นบัสนุนหลกัรายการทางธุรกิจให้กบักิจการร่วมคา้แห่งหนึ�ง โดยเงินสนบัสนุนในปี 2561 จาํนวน 
90 ลา้นบาท (2560 : จาํนวน 90 ลา้นบาท) 

เงนิบริจาคแก่มลูนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย์ฯ) 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดาํเนินธุรกิจหลัก  
ดว้ยตระหนกัวา่การที�ธุรกิจจะเติบโตไดอ้ยา่งย ั�งยืนตอ้งดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
เพื�อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที�ชดัเจน ในการดาํเนินกิจกรรมเพื�อสังคมอย่างต่อเนื�อง จึงไดจ้ดัตั5งมูลนิธิ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื�อสร้างคุณค่าแก่สังคม
อยา่งย ั�งยืน  
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มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดทะเบียนจดัตั5งเมื�อวนัที� 9 สิงหาคม 2549 โดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของมูลนิธิตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยตาํแหน่ง ทั5งนี5  มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
มีแนวทางการสนับสนุนสาํคญัใน 2 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ 1) การเพิ�มศกัยภาพคน  2) การเพิ�มศกัยภาพองค์กร
และชุมชน  

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัสรรเงินเขา้มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นประจาํทุกปี เพื�อให้ความสนับสนุนการ
ดาํเนินงานของมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยตั5งแต่ปี 2549 จดัสรรในอตัรา 1 ใน 3 ของรายไดที้�สูงกว่า
ค่าใชจ่้ายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และนับตั5งแต่วนัที� 9 สิงหาคม 2559 เป็นตน้มา ไดมี้การปรับอตัราเป็น
จดัสรรร้อยละ 13 ของรายไดที้�สูงกวา่ค่าใชจ่้ายของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนภาษีเงินได ้

สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัสรรรายไดที้�สูงกว่าค่าใชจ่้ายแก่มูลนิธิ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นจาํนวนเงิน 186.13 ลา้นบาท (2560 : จาํนวน 221.08 ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการไดแ้ก่ ค่าเบี5ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการของกลุ่มกิจการ รวมทั5งที�ไดร้ับ
ในฐานะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอื�น ๆ  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
ค่าตอบแทนกรรมการ 27,252 26,323 23,692 22,761 
 27,252 26,323 23,692 22,761 

8. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
เงินสดในมือ 330 350 327 332 
เงินฝากประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 1,118,265 1,260,862 948,442 854,010 
 1,118,595 1,261,212 948,769 854,342 

สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากประเภทออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบี5ยระหว่างร้อยละ 0.10 - 1.10 
ต่อปี (2560 : ระหว่างร้อยละ 0.10 - 1.20 ต่อปี) 
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9. เงนิลงทุนระยะสั"น - สุทธิ 
(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2561  2560 

เงินลงทุนที#บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ   
หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 3,190,697 2,925,952 
ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 897,540 - 
เงินลงทุนทั�วไป - 7,394 

 4,088,237 2,933,346 
เงินลงทุนที#บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล   
หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 3,448,908 3,351,602 
ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด 301,731 364,946 
 3,750,639 3,716,548 

 7,838,876 6,649,894 

เงนิลงทุนที#บริหารโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย : 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน จาํนวน 3,190.70 ลา้นบาท ซึ� งเป็น
การลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื5อคืนหน่วยลงทุนจาํนวน 11 กองทุน (2560 : 8 กองทุน จาํนวน 
2,229.51 ลา้นบาท) โดยมีนโยบายการลงทุนที�เนน้การลงทุนในตราสารหนี5ระยะสั5น 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ จาํนวน 82,669 หน่วย มีมูลค่ารวม 
696.44 ลา้นบาท เป็นการลงทุนตรงผ่านธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ซึ� งเป็นผูรั้บฝากทรัพยสิ์น
ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมี Euroclear เป็นธนาคารผูรั้บฝากทรัพยสิ์นในต่างประเทศ เพื�อลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศ เป็นสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ จาํนวน 3 กองทุน เริ�มตั5งแต่เดือนตุลาคม 2560   

ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด :    
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจาํกบัธนาคารภายในระยะเวลา 1 ปี จาํนวน 887.54 ลา้นบาท 
มีอตัราดอกเบี5 ยร้อยละ 4.00 ต่อปี (2560 : ไม่มี) และหุ้นกูที้�ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลา 1 ปี 
จาํนวน 10.00 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบี5ยหนา้ตัjวร้อยละ 4.95 ต่อปี และมีอตัราผลตอบแทนตามราคาตลาด
ร้อยละ 3.53 ต่อปี (2560 : ไม่มี)  
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เงินลงทุนทั�วไป : 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเฉพาะกิจ จาํนวน 7.39 ลา้นบาท ซึ�งเป็นการร่วม
ลงทุนในกองทุนเปิดจํานวน 1 กองทุนร่วมทุน โดยเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนสถาบนั                    
มีวตัถุประสงคเ์พื�อระดมเงินจากผูล้งทุนสถาบนัที�ตอ้งการลงทุนในธุรกิจและอุตสาหกรรมที�มีแนวโน้ม
การเจริญเติบโต และเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ โดยไดล้งทุนในปี 2551 และเปิดใหมี้การรับซื5อคืน
หน่วยลงทุนแบบอตัโนมติัตั5งแต่ปีที� 4 เป็นตน้ไป (ปี 2555) ทั5งนี5  กองทุนไดถู้กไถ่ถอนเงินลงทุนครบถว้น
แลว้ในวนัที� 23 พฤษภาคม 2561 (2561 : ไม่มี) 

เงนิลงทุนที#บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 
กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนส่วนหนึ�งในกองทุนส่วนบุคคลซึ�งบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 2 แห่ง 
(2560 : 2 แห่ง) โดยมีนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบการเงิน
ขอ้ 3 ทั5งนี5  กลุ่มกิจการไดแ้สดงเงินลงทุนประเภทต่างๆ ที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลรวมไวใ้น
เงินลงทุนระยะสั5น 

สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล มีอตัราผลตอบแทน
จากการบริหารระหว่างร้อยละ 1.35 - 1.37 ต่อปี (2560 : ระหวา่งร้อยละ 2.35 - 2.53 ต่อปี) 

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ : 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 พนัธบตัร หุ้นกู ้บตัรเงินฝาก และตราสารทุน จาํนวน 3,448.91  ลา้นบาท 
(2560 : จาํนวน 3,351.60 ลา้นบาท) 

ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด : 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์จาํนวน 1.73 ลา้นบาท (2560 : จาํนวน 0.95 ลา้นบาท) 
และบญัชีเงินฝากประจาํกบัธนาคารภายในระยะเวลา 1 ปี จาํนวน 300.00 ลา้นบาท (2560 : จาํนวน 
364.00 ลา้นบาท) 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนระยะสั5นสาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

  

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2561  2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี   6,649,894 10,177,043 
ลงทุนเพิ�ม  3,018,708 3,607,599 
จาํหน่ายเงินลงทุน  (2,044,831) (7,160,566) 
เงินลงทุนระยะยาวส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  897,540 - 
จดัประเภทเงินลงทุน* (ดูหมายเหตุขอ้ 14)  (696,445) - 
ผลกาํไรที�ยงัไม่เกิดขึ5นจากหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย  14,010 14,900 
กลบัรายการค่าเผื�อการดอ้ยค่า   - 10,918 
ยอดคงเหลือปลายปี  7,838,876 6,649,894 

* ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัประเภทการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเป็นเงินลงทุนระยะสั5นเนื�องจากเป็นการลงทุนตรง
ในกองทุนรวมต่างประเทศครั5 งแรกในช่วงสิ5นปี 2560 ซึ�งมีความความผนัผวนของตลาดเงินลงทุนในช่วงแรกจึงมีโอกาสที�จะขายกองทุนภายใน 1 ปี 
หลงัจากที�ไดบ้ริหารเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดมี้การพจิารณาการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศให้เหมือนกรอบการลงทุน
ใน Mutual fund อื�นๆ ในประเทศไทย จึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

10. ลูกหนี"และรายได้ค้างรับ - สุทธิ 
(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

ลูกหนี"      
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7 598 304  598 1,053 
กิจการอื�นๆ  66,756 401,189 30,224 364,299 
  67,354 401,493 30,822 365,352 
หกั  ค่าเผื�อหนี5สงสยัจะสูญ  (15,128) (15,128) (5,024) (5,024) 
  52,226 386,365 25,798 360,328 

รายได้ค้างรับ      
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7 583 600 173,244 205,210 
กิจการอื�นๆ  274,472 275,976 89,867 113,337 

  275,055 276,576 263,111 318,547 

  327,281 662,941 288,909 678,875 



 
- 37 - 

 

 

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี5 มีดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

กจิการที#เกี#ยวข้องกัน 7     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  174 304 174 1,053 
เกินกาํหนดชาํระ 
    นอ้ยกวา่ 3 เดือน  424 - 424 - 

  598 304 598 1,053 

กจิการอื#นๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  36,475 366,368 11,154 341,437 
เกินกาํหนดชาํระ      

นอ้ยกว่า 3 เดือน  12,614 19,693 11,822 17,838 
3 - 6 เดือน  2,073 - 1,923 - 
6 - 12 เดือน  153 - 149 - 
มากกวา่ 12  เดือน  15,441 15,128 5,176 5,024 

  66,756 401,189 30,224 364,299 
หกั  ค่าเผื�อหนี5สงสยัจะสูญ  (15,128) (15,128) (5,024) (5,024) 

  51,628 386,061 25,200 359,275 

  52,226 386,365 25,798 360,328 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มกิจการมีระยะเวลาตั5งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั   
 



 
- 38 - 

 

 

11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื#น 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
ลูกหนี5จากการขายเงินลงทุน 150,000  - 150,000  - 
เงินฝากธนาคารสาํหรับบญัชีเงินปันผล 

เพื�อผูล้งทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 22) 84,042 78,151  -  - 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 27,114 26,949 27,114 26,949 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 26,104 29,894 26,104 29,969 
ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที�จ่ายคา้งรับ 23,592 21,803  -  - 
ลูกหนี5จากมูลค่ายติุธรรมสุทธิของ     

สญัญาอตัราแลกเปลี�ยน 22,709 9,106 22,709 9,106 
ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งรับ 7,997 2,204  -  - 
สื�อสิ�งพิมพค์งเหลือ 5,107 6,032 5,107 6,032 
ภาษีซื5อรอใบกาํกบัภาษี 4,619 5,726 4,405 5,772 
ลูกหนี5จากการโอนสิทธิการใชอ้าคาร  - 13,066  - 13,066 
อื�นๆ 6,499 6,874 5,653 6,118 

 357,783 199,805 241,092 97,012 
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12. เงนิลงทุนในกิจการย่อย  

เงินลงทุนในกิจการยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และรายไดเ้งินปันผลสาํหรับปีสิ5นสุดวนัเดียวกนั มีดงันี5  
(หน่วย : พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)  ทุนชําระแล้ว  วธิีราคาทุน  รายได้เงินปันผล 
 2561 2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

กิจการย่อย         
บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั   100.00 100.00 200,000 200,000 200,000 200,000 223,556 184,014 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม เพื�อผูล้งทุนต่างดา้ว จาํกดั 100.00 100.00 100,000 100,000 100,000 100,000 332 180 
บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 100.00 100.00 10,000 10,000 10,000 10,000 494 1,050 
บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จาํกดั 100.00 100.00 80,000 80,000 74,591 74,591 - - 
บริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั (1) - -  - - - - - 70 
บริษทั ตลาดสญัญาซื5อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  100.00 100.00 500,000 500,000 500,000 500,000 51,015 40,300 
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั  100.00 100.00 600,000 600,000 602,700 602,700 30,504 52,680 
บริษทั ไลฟ์ฟินคอร์ป จาํกดั (2) 100.00 100.00 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 
บริษทั ฟินเน็ต อินโนเวชั�น เน็ตเวิร์ค จาํกดั (3) 100.00 100.00 200,000 200,000 200,000 200,000 - - 
   1,700,000 1,700,000 1,697,291 1,697,291 305,901 278,294 

กิจการย่อยทุกกิจการมีสถานที�หลกัในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ที� 1 
(1)
 ตามที�ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครั5 งที� 1/2560 ไดม้ีมติอนุมตัิเลิกบริษทั สยามดีอาร์ จาํกดั เมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 2560 โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในวนัที� 31 กรกฎาคม 2560 และจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี      

ในวนัที� 26 กรกฎาคม 2561 บริษทัไดค้ืนเงินลงทุนใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จาํนวน 10,000,000 บาท 
(2) หุ้นสามญัจดทะเบียน มีราคามูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท มีจาํนวน 1,000,000 หุ้น หุ้นทั5งหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้ บริษทัไดร้ับค่าหุ้นสาํหรับหุ้นสามญัจาํนวน 1,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ10 บาท ในราคาหุ้นละ 10 บาท 

เมื�อวนัที� 23 มิถุนายน 2560 โดยมีมูลค่าหุ้นที�ชาํระแลว้ตามมูลค่าที�ตราไวจ้าํนวน 10,000,000 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 26 มิถุนายน 2560 
(3) หุ้นสามัญจดทะเบียน มีราคามูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มีจํานวน 20,000,000 หุ้น หุ้นทั5งหมดไดอ้อกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว บริษัทได้รับค่าหุ้นสําหรับหุ้นสามัญจํานวน 20,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ10 บาท ในราคาหุ้นละ  

10 บาท เมื�อวนัที� 23 สิงหาคม 2560 โดยมีมูลค่าหุน้ที�ชาํระแลว้ตามมูลค่าที�ตราไวจ้าํนวน 200,000,000 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกบักระทรวงพาณิชย ์เมื�อวนัที� 25 สิงหาคม 2560 
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13. เงนิลงทุนในกิจการร่วม และกิจการร่วมค้า - สุทธิ 

จาํนวนที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 วิธีส่วนได้เสีย  วิธีราคาทุน 

 2561  2560  2561  2560 
กิจการร่วม 940,930 914,065 775,620 775,620 
กิจการร่วมคา้ 27,298 58,954 25,000 25,000 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 968,228 973,019 800,620 800,620 

จาํนวนที�รับรู้ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วม
และกิจการร่วมคา้ - สุทธิจากภาษีเงินได ้มีดงันี5  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 วิธีส่วนได้เสีย  วิธีราคาทุน 

 2561  2560  2561  2560 
กิจการร่วม 39,563 32,669 - - 
กิจการร่วมคา้ (30,933) 1,481 - - 
สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 8,630 34,150 - - 
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ก) เงนิลงทุนในกิจการร่วม  
รายการขา้งล่างนี5 แสดงรายชื�อกิจการร่วม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที�ไม่มีสาระสาํคญัต่อกลุ่มกิจการ กิจการร่วมดงักล่าวมีทุนเรือนหุน้ทั5งหมด
เป็นหุน้สามญั ซึ�งกลุ่มกิจการไดถ้ือหุน้ทางตรง  

(หน่วย : พนับาท) 
     งบการเงินรวม 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนได้เสีย  รายได้เงนิปันผล 
 2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

กจิการร่วม           
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคา 9.42 10.41 2,140,622 1,916,453 100,000 100,000 201,559 199,530 - - 

และส่งมอบหลกัทรัพย ์           
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 40.65 40.65 1,549,126 1,549,126 675,620 675,620 739,371 714,535 - - 

     775,620 775,620 940,930 914,065 - - 

 (หน่วย : พนับาท) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว วิธีราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  รายได้เงนิปันผล 

 2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

กจิการร่วม        
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคา         

และส่งมอบหลกัทรัพย ์ 9.42 10.41 2,140,622 1,916,453 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 40.65 40.65 1,549,126 1,549,126 679,015 679,015 (3,395) (3,395) 675,620 675,620 12,595 9,446 

    779,015 779,015 (3,395) (3,395) 775,620 775,620 12,595 9,446 

กิจการร่วมทุกกิจการมีสถานที�หลกัในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 1 
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กลุ่มกิจการยงัมีส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมแต่ละราย ซึ� งไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียใน
งบการเงินรวม 

(หน่วย : พนับาท) 
 2561  2560 

 กองทุนทดแทน  บริษัท    กองทุนทดแทน  บริษัท   

 ความเสียหายฯ  หลกัทรัพย์ฯ  รวม  ความเสียหายฯ  หลกัทรัพย์ฯ  รวม 
มูลคา่ตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย    

ในกิจการร่วมซึ�งกิจการบนัทึกบญัชี    
ตามวิธีส่วนไดเ้สียแต่ละราย 201,559 739,371 940,930 199,530 714,535 914,065 

ส่วนแบ่งในกิจการร่วมของ       
รายไดสู้งกวา่คา่ใชจ้่ายจากการ       

ดาํเนินงานต่อเนื�อง -       
สุทธิจากภาษีเงินได ้ 2,030 37,533 39,563 2,767 29,902 32,669 

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น -       
สุทธิจากภาษีเงินได ้ - (103) (103) - 53 53 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม -       
สุทธิจากภาษีเงนิได้ 2,030 37,430 39,460 2,767 29,955 32,722 

กลุ่มกิจการไม่มีหนี5 สินที�อาจเกิดขึ5นที�เกี�ยวกบักิจการร่วม  
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ข) เงนิลงทุนในกจิการร่วมค้า 
รายการขา้งล่างนี5 แสดงรายชื�อกิจการร่วมคา้ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที�ไม่มีสาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ กิจการร่วมคา้ดงักล่าวมีทุนเรือนหุ้น
ทั5งหมดเป็นหุน้บุริมสิทธิ ซึ� งกลุ่มกิจการไดถ้ือหุน้ทางตรง 

(หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวม 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว  วธิีส่วนได้เสีย  รายได้เงนิปันผล 
 2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

กจิการร่วมค้า         
บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั (1) 50.00 50.00 50,000 50,000 27,298 58,954 - - 

(หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว  วธิีส่วนได้เสีย  รายได้เงนิปันผล 
 2561 2560 2561  2560  2561  2560  2561  2560 

กจิการร่วมค้า         
บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั (1)  50.00 50.00 50,000 50,000 25,000 25,000 2,047 4,555 

กิจการร่วมคา้มีสถานที�หลกัในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการมีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 
 
(1)  ตามที�ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครั5 งที� 1/2561 ไดม้ีมติอนุมตัิเลิกบริษทั  แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั  เมื�อวนัที� 14 ธนัวาคม 2561  และไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในวนัที� 26  ธนัวาคม 2561 ปัจจุบนั

อยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 
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กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ ซึ� งไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2561  2560 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้   

ซึ�งกิจการบนัทึกบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 27,298 58,954 
ส่วนแบ่งในกิจการร่วมคา้ :   

รายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง - สุทธิจากภาษีเงินได ้ (30,933) 1,481 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ (758) 697 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (31,691) 2,178 

กลุ่มกิจการไม่มีหนี5 สินที�อาจเกิดขึ5นที�เกี�ยวกบักิจการร่วมคา้ 

14. เงนิลงทุนระยะยาว - สุทธิ 
(หน่วย : พนับาท) 

 

งบการเงนิรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560 
หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 8,059,738 7,039,098 
ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด 765,746 1,426,809 
เงินลงทุนทั�วไป 12,361 12,361 
 8,837,845 8,478,268 

หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย : 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั�วไป และ Private Equity Trust Fund จาํนวน 
3,629.19 ลา้นบาท (2560 : จาํนวน 4,007.55 ลา้นบาท)  เป็นการลงทุนในกองทุนเปิดประเภทรับซื5อคืน
หน่วยลงทุนที�เนน้การลงทุนในหุน้ทุนของบริษทัจดทะเบียน จาํนวน 35 กองทุน (2560 : 28 กองทุน) และ
เป็นการลงทุนในกองทุนที�จดัตั5งขึ5นเพื�อช่วยเหลือผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
รวมถึงการลงทุนในกองทุนที�จดัตั5งขึ5นเพื�อลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอพั (Start-up) จาํนวน 5 กองทุน 
(2560 : 5 กองทุน) ทั5งนี5  ไม่มีเงินลงทุนในกองทุนทองคาํ (2560 : 1 กองทุน จาํนวน 27.95 ลา้นบาท) 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์จาํนวน 1,455.01 ลา้นบาท (2560 : 
จาํนวน 1,159.52 ลา้นบาท) เป็นการลงทุนในกองทุนรวมปิดประเภทไม่รับซื5อคืนหน่วยลงทุนจาํนวน 6 
กองทุน (2560 : 5 กองทุน) กองทุนดังกล่าวจัดตั5งขึ5นมาเพื�อซื5อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับโอน
อสังหาริมทรัพย ์และ/หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์
ดงักล่าว ทั5งนี5 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวได้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนและสามารถซื5อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได ้ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 หน่วยลงทุนในกองทุนรวมที�ลงทุนในต่างประเทศ จาํนวน 2,975.54 ลา้นบาท 
(2560 : จาํนวน 1,844.08 ลา้นบาท) เป็นการลงทุนในกองทุนเปิดจาํนวน 26 กองทุน (2560 : 20 กองทุน) 
ประเภทกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) ที�เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตราสารทุนต่างประเทศ 

ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด :   
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560  เงินฝากประจาํกบัธนาคารประเภท 1 ปีขึ5นไป จาํนวน 887.54 ลา้นบาท มีอตัรา
ดอกเบี5ยร้อยละ 4.00 ต่อปี (2561 : ไม่มี) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากสถาบนัการเงินตามขอ้ตกลงเป็นเงินฝากธนาคารที�ใชเ้ป็นหลกัทรัพย์
คํ5 าประกันวงเงินที�ธนาคารให้สินเชื�อเพื�อที�อยู่อาศยักบัพนักงานของกลุ่มกิจการตามขอ้ตกลง จาํนวน 
523.74 ลา้นบาท (2560 : จาํนวน 529.27 ลา้นบาท) 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 พนัธบตัรรัฐบาลที�ถึงกาํหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี จาํนวน 
242.00 ลา้นบาท มีอตัราดอกเบี5ยหนา้ตัjวระหว่างร้อยละ 2.035 - 2.07 ต่อปี และมีอตัราผลตอบแทนตาม
ราคาตลาดระหว่างร้อยละ 2.08 -2.11 ต่อปี (2560 : หุน้กู ้จาํนวน 10.00 ลา้นบาท อตัราดอกเบี5ยร้อยละ 
4.95 ต่อปี และมีอตัราผลตอบแทนตามราคาตลาดร้อยละ 3.52 ต่อปี)  

เงินลงทุนทั�วไป : 
ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนใน บริษทั ทริส คอร์ปอเรชั�น จาํกดั และบริษทั อินโนคอนเนค 
วิสาหกิจเพื�อสงัคม จาํกดั จาํนวน 12.36 ลา้นบาท (2560 : จาํนวน 12.36 ลา้นบาท) 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวสาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

  

 งบการเงนิรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

     2561  2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 8,478,268 8,312,060 
ลงทุนเพิ�ม 3,703,981 3,535,643 
จาํหน่ายเงินลงทุน (2,303,330) (3,676,658) 
จดัประเภทเงินลงทุน* (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 696,445       - 
ผลกาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ5นจากหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (839,979) 307,223 
 9,735,385 8,478,268 
หกั ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (ดูหมายเหตุขอ้ 9) (897,540) - 
ยอดคงเหลือปลายปี 8,837,845 8,478,268 

*  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้ดัประเภทการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเป็นเงินลงทุนระยะสั5นเนื�องจากเป็นการลงทุนตรง
ในกองทุนรวมต่างประเทศครั5 งแรกในช่วงสิ5นปี 2560 ซึ�งมีความความผนัผวนของตลาดเงินลงทุนในช่วงแรกจึงมีโอกาสที�จะขายกองทุนภายใน 1 ปี 
หลงัจากที�ไดบ้ริหารเงินลงทุนดงักล่าวแลว้ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดมี้การพจิารณาการบริหารเงินลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศให้เหมือนกรอบการลงทุน
ใน Mutual fund อื�นๆ ในประเทศไทย จึงไดจ้ดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนระยะยาว ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนดจาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือไดด้งันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ครบกาํหนด 

 ไม่เกนิ 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  เกนิ 5 ปี  รวม 

 (ดูหมายเหตุขอ้ 9)       

วันที# 31 ธันวาคม 2561     
ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด     

เงินฝากธนาคาร 887,540 -  523,742 1,411,282 
พนัธบตัรรัฐบาล - 242,004 - 242,004 
หุน้กู ้ 10,000 -   - 10,000 

 897,540 242,004 523,742 1,663,286 

วันที# 31 ธันวาคม 2560     
ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด     

เงินฝากธนาคาร - 887,540 529,269 1,416,809 
หุน้กู ้ - 10,000 - 10,000 

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

 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ราคาทุนตัดจําหน่าย - สุทธิ  มูลค่ายุตธิรรม 

 2561  2560  2561  2560 
เงินฝากธนาคาร 1,411,282 1,416,809 1,308,358 1,353,692 
พนัธบตัรรัฐบาล 242,004  - 241,379 - 
หุน้กู ้ 10,000 10,000 10,131 10,266 
 1,663,286 1,426,809 1,559,868 1,363,958 
หกั  ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี      

(ดูหมายเหตุขอ้ 9) (897,540) - (897,671) - 

 765,746 1,426,809 662,197 1,363,958 
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15. ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

     เครื#องตกแต่ง       

 ที#ดินและ  อาคารและ  ตดิตั"งและ    งานระหว่างทํา/   

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์    อาคารระหว่าง   

 ที#ดิน  อาคาร  สํานักงาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

ณ วนัที# 1 มกราคม 2560       
ราคาทุน 1,014,097 4,955,022 1,474,651 3,538 13,869 7,461,177 
หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม -  (1,055,286)  (866,890)  (1,708)  -  (1,923,884) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 3,899,736 607,761 1,830 13,869 5,537,293 

       
สําหรับปีสิ"นสุด        

วนัที# 31 ธันวาคม 2560       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,014,097 3,899,736 607,761 1,830 13,869 5,537,293 
ซื5อสินทรัพย ์ -  3,700  36,511  615  281,384  322,210 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ -  (371,540)  (5,185)  (2,185)  -  (378,910) 
คา่เสื�อมราคา  -  (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 วนัที# 31 ธันวาคม 2560       
ราคาทุน 1,014,097 3,990,700 1,321,750 388 256,150 6,583,085 
หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม -  (676,540)  (768,962)  (188)  -  (1,445,690) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 3,314,160 552,788 200 256,150 5,137,395 

       
สําหรับปีสิ"นสุด        

วนัที# 31 ธันวาคม 2561       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,014,097 3,314,160 552,788 200 256,150 5,137,395 
ซื5อสินทรัพย ์ - 7,747 30,217 - 152,363 190,327 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (288) (439) - - (727) 
คา่เสื�อมราคา  - (205,587) (138,912) (60) - (344,559) 
โอนสินทรัพย ์ - 254,167 107,189 - (361,356) - 
รายการปรับปรุง - - - - (3,354) (3,354) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097 3,370,199 550,843 140 43,803 4,979,082 

       
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561       
ราคาทุน 1,014,097 4,252,326 1,458,070 388 43,803 6,768,684 
หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม - (882,127) (907,227) (248) - (1,789,602) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 3,370,199 550,843 140 43,803 4,979,082 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

     เครื#องตกแต่ง       

 ที#ดินและ  อาคารและ  ตดิตั"งและ    งานระหว่างทํา/   

 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์    อาคารระหว่าง   

 ที#ดิน  อาคาร  สํานักงาน  ยานพาหนะ  ก่อสร้าง  รวม 

ณ วนัที# 1 มกราคม 2560       
ราคาทุน 1,014,097 4,953,305 1,402,212 3,538 13,869 7,387,021 
หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม - (1,053,885) (795,568) (1,708) - (1,851,161) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 3,899,420 606,644 1,830 13,869 5,535,860 

       
สําหรับปีสิ"นสุด        

วนัที# 31 ธันวาคม 2560       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,014,097 3,899,420 606,644 1,830 13,869 5,535,860 
ซื5อสินทรัพย ์ - 3,700 36,511 615 281,384 322,210 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (371,252) (5,182) (2,185) - (378,619) 
คา่เสื�อมราคา  - (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 วนัที# 31 ธันวาคม 2560       
ราคาทุน 1,014,097 3,990,700 1,278,358 388 256,150 6,539,693 
หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม - (676,540) (726,460) (188) - (1,403,188) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 3,314,160 551,898 200 256,150 5,136,505 

       
สําหรับปีสิ"นสุด        

วนัที# 31 ธันวาคม 2561       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,014,097 3,314,160 551,898 200 256,150 5,136,505 
ซื5อสินทรัพย ์ - 7,747 29,995 - 152,363 190,105 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (288) (439) - - (727) 
คา่เสื�อมราคา  - (205,587) (138,685) (60) - (344,332) 
โอนสินทรัพย ์ - 254,167 107,189 - (361,356) - 
รายการปรับปรุง - - - - (3,354) (3,354) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097    3,370,199 549,958 140 43,803 4,978,197 

       
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561       
ราคาทุน 1,014,097 4,252,326 1,414,454 388 43,803 6,725,068 
หกั  คา่เสื�อมราคาสะสม - (882,127)                                                                                                                             (864,496) (248) - (1,746,871) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 3,370,199 549,958 140 43,803 4,978,197 
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16. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 โปรแกรม       

 คอมพวิเตอร์  สิทธิบัตร  งานระหว่างทํา  รวม 

ณ วนัที# 1 มกราคม 2560     
ราคาทุน 1,467,625 2,867 15,701 1,486,193 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,018,617) (903) - (1,019,520) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 449,008 1,964 15,701 466,673 

     
สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2560     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 449,008 1,964 15,701 466,673 
ซื5อสินทรัพย ์ 28,374 - 52,052 80,426 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (6) - - (6) 
ค่าตดัจาํหน่าย (119,850) (385) - (120,235) 
โอนสินทรัพย ์ 33,746 - (33,746) - 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 391,272 1,579 34,007 426,858 

     
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2560     
ราคาทุน 1,519,025 2,867 34,007 1,555,899 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,127,753) (1,288) - (1,129,041) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 391,272 1,579 34,007 426,858 

     
สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2561     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 391,272 1,579 34,007 426,858 
ซื5อสินทรัพย ์ 21,286 - 62,095 83,381 
ค่าตดัจาํหน่าย (137,669) (387) - (138,056) 
โอนสินทรัพย ์ 51,922 - (51,922) - 
รายการปรับปรุง 7,894 - (4,320) 3,574 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 334,705 1,192 39,860 375,757 

     
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561     
ราคาทุน 1,600,127 2,867 39,860 1,642,854 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,265,422) (1,675) - (1,267,097) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 334,705 1,192 39,860 375,757 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 โปรแกรม       

 คอมพวิเตอร์  สิทธิบัตร  งานระหว่างทํา  รวม 

ณ วนัที# 1 มกราคม 2560     
ราคาทุน 1,386,117 2,006 15,701 1,403,824 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (937,855) (528) - (938,383) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 448,262 1,478 15,701 465,441 

     
สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2560     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 448,262 1,478 15,701 465,441 
ซื5อสินทรัพย ์ 28,374 - 52,052 80,426 
จาํหน่ายสินทรัพย ์ (6) - - (6) 
ค่าตดัจาํหน่าย (119,659) (262) - (119,921) 
โอนสินทรัพย ์ 33,746 - (33,746) - 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 390,717 1,216 34,007 425,940 

     
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2560     
ราคาทุน 1,440,305 2,006 34,007 1,476,318 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,049,588) (790) - (1,050,378) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 390,717 1,216 34,007 425,940 

     
สําหรับปีสิ"นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2561     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 390,717 1,216 34,007 425,940 
ซื5อสินทรัพย ์ 18,390 - 62,095 80,485 
ค่าตดัจาํหน่าย (137,456) (264) - (137,720) 
โอนสินทรัพย ์ 51,922 - (51,922) - 
รายการปรับปรุง 7,894 - (4,320) 3,574 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 331,467 952 39,860 372,279 

     
ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561     
ราคาทุน 1,518,511 2,006 39,860 1,560,377 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,187,044) (1,054) - (1,188,098) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 331,467 952 39,860 372,279 
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17. ทรัพย์สินหลกัประกันและผลประโยชน์  
บริษทั สาํนักหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สํานักหักบญัชี”) เป็นสาํนักหักบญัชีตลาดสัญญาซื5อขาย
ล่วงหนา้ สมาชิกของสาํนกัหักบญัชีที�มีฐานะซื5อขายสัญญาล่วงหนา้มีหนา้ที�ตอ้งนาํทรัพยสิ์นมาวางเป็น
หลกัประกนัในการซื5อขายล่วงหน้าตามอตัราหรือมูลค่าที�สํานักหักบญัชีกาํหนด ทั5งนี5สํานักหักบญัชี                   
จะนาํทรัพยสิ์นหลกัประกนัดงักล่าวไปบริหารจดัการเพื�อใหเ้กิดผลประโยชน์ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการและ
เงื�อนไขที�กาํหนด ซึ�งผลประโยชน์ที�เกิดขึ5นจากเงินประกนัดงักล่าวภายหลงัหักค่าบริหารจดัการจะจดัสรร
ใหแ้ก่สมาชิกตามอตัราและวิธีการที�กาํหนด 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 รายละเอียดเงินลงทุนของทรัพยสิ์นที�สมาชิกวางเป็นหลกัประกัน 
ประกอบดว้ย  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ 12,670,196 12,853,973 
เงินฝากออมทรัพยที์�เป็นเงินตราต่างประเทศ 378,758 488,319 
ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด 1,604,529 - 
หลกัทรัพยค์ํ5าประกนั 796,926 - 
ผลประโยชน์คา้งรับ 59,995 55,593 
 15,510,404 13,397,885 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยที์�เป็นเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 11.73 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(2560 : 15.02 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ) แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อตัราซื5อถวัเฉลี�ยเงินโอนประกาศโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัสิ5นรอบระยะเวลาบญัชี  

กลุ่มกิจการไดแ้สดงทรัพยสิ์นที�สมาชิกวางเป็นหลกัประกนัเป็นรายการแยกต่างหากในบญัชี “ทรัพยสิ์น
หลกัประกนัและผลประโยชน์” ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไดแ้สดงภาระ
หนี5 สินในจาํนวนเงินเดียวกนัในบญัชี “เจา้หนี5 หลกัประกนัและผลประโยชน์” ภายใตห้นี5 สินหมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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18. ทรัพย์สินเพื#อความมั#นคงและผลประโยชน์ 

ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงจดัตั5งขึ5นเพื�อเป็นประกนัความเสียหายที�อาจเกิดจากการผิดนัดชาํระหนี5 หรือ
ความเสียหายอื�นที�อาจเกิดจากการกระทาํของสมาชิกในการดาํเนินการที�เกี�ยวกบัระบบการชาํระหนี5 ของ
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สาํนกัหกับญัชี”) 

ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงันี5  

18.1 หลกัทรัพยเ์พื�อความมั�นคง (Securities Deposit) 
สมาชิกของสํานักหักบัญชีมีหน้าที�วางทรัพย์สินเพื�อความมั�นคงตามหลักเกณฑ์ที�กําหนด 
(ปัจจุบนักาํหนดหลกัทรัพยเ์พื�อความมั�นคงเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกว่า 5 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกที�
ใชบ้ริการชาํระหนี5 ทุกสินคา้อา้งอิง และไม่นอ้ยกว่า 4 ลา้นบาท ในแต่ละประเภทสินคา้อา้งอิง 
สาํหรับสมาชิกที�ใชบ้ริการชาํระหนี5ตามประเภทสินคา้อา้งอิง)  

18.2 กองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing fund) ประกอบดว้ยการวางหลกัทรัพยส์มทบจาก 
(1) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท 
(2) สมาชิกของสาํนกัหักบญัชีแต่ละรายดงันี5  

- ทรัพยสิ์นสมทบแรกเขา้เพื�อเป็นสมาชิกกองทุนในอตัราที�กาํหนด (ปัจจุบนักาํหนดเงินสมทบ
แรกเขา้เป็นมูลค่าไม่นอ้ยกว่า 6 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกที�ใชบ้ริการชาํระหนี5 ทุกสินค้า
อา้งอิง  และไม่นอ้ยกว่า 1 ลา้นบาท ในแต่ละประเภทสินคา้อา้งอิง สําหรับสมาชิกที�ใช้
บริการชาํระหนี5ตามประเภทสินคา้อา้งอิง) 

- ทรัพยสิ์นสมทบรายเดือนเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 1,000 บาท 

สํานักหักบัญชีจะนําทรัพย์สินเพื�อความมั�นคงไปบริหารจัดการเพื�อให้เกิดผลประโยชน์และจะคืน
ผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัหักค่าบริหารจดัการใหแ้ก่สมาชิกตามวิธีและภายในระยะเวลาที�สาํนกัหักบญัชี
กาํหนด 

เมื�อสํานักหักบัญชีมีมติให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพ สํานักหักบัญชีจะคืนทรัพย์สินที�สมาชิกวางไว ้                       
เพื�อความมั�นคงของการชาํระหนี5ของสาํนกัหักบญัชี รวมทั5งผลประโยชน์ที�เกิดจากทรัพยสิ์นดงักล่าวใน
จาํนวนที�เหลืออยูภ่ายหลงัจากหกัหนี5รวมถึงค่าเสียหายและค่าปรับทั5งหมดที�สมาชิกคา้งชาํระต่อสาํนกัหักบญัชี 
ภายในระยะเวลาที�สาํนกัหักบญัชีกาํหนด 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน ์ประกอบดว้ย 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 หลกัทรัพย์เพื#อความมั#นคง  กองทุนทดแทนความเสียหาย   

 และผลประโยชน์  และผลประโยชน์  รวม 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
เงินลงทุนที�บริหารโดยสาํนกัหกับญัชี 673,494 753,295 - - 673,494 753,295 
เงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล       

เงินฝากออมทรัพย ์ 486 698 2,535 846 3,021 1,544 
หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 200,975 200,595 1,092,175 926,700 1,293,150 1,127,295 

 874,955 954,588 1,094,710 927,546 1,969,665 1,882,134 
ดอกเบี5ยคา้งรับ 352 639 1,773 2,259 2,125 2,898 
สินทรัพยอื์�น 59 74 10,700 17,291 10,759 17,365 
 875,366 955,301 1,107,183 947,096 1,982,549 1,902,397 

 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์   
เงินสมทบ 100,000 100,000 
ผลประโยชน์สะสม 44,156 42,510 
 144,156 142,510 

เงนิลงทุนที#บริหารโดยสํานักหักบัญชี 

สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี5ยระหว่างร้อยละ 0.375 - 1.00 ต่อปี 
(2560 : ระหวา่งร้อยละ 0.375 - 1.00 ต่อปี) 

เงนิลงทุนที#บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ�ง (2560 : 1 แห่ง) 

นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินและนโยบายการลงทุน
ของสํานักหักบญัชี สําหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลมี
อตัราผลตอบแทนจากการบริหารระหวา่งร้อยละ 1.42 - 1.43 ต่อปี (2560 : ระหวา่งร้อยละ 2.02 - 2.04 ต่อปี) 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เจา้หนี5ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน์ ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

หลกัทรัพย์เพื#อความมั#นคงและผลประโยชน์   
เงินสมทบ 871,528 951,220 
ผลประโยชน์ (กาํหนดจ่ายคืนสมาชิกทุก 6 เดือน) 3,838 4,081 
 875,366 955,301 
กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์   
เงินสมทบ 847,572 699,554 
ผลประโยชน์สะสม 115,455 105,032 
 963,027 804,586 
 1,838,393 1,759,887 

19. เงนิสํารองเพื#อความมั#นคงของสํานักหักบัญชี 

เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหักบญัชี ในส่วนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ จดัตั5งขึ5นเพื�อเป็นแหล่งเงินทุน
ให้แก่สํานักหักบัญชี เพื�อรองรับความเสียหายที�อาจเกิดจากการผิดนัดชําระราคาหรือผิดนัดส่งมอบ
หลกัทรัพย ์หรือความเสียหายที�อาจเกิดจากการกระทาํของสมาชิกในกิจการที�เกี�ยวกบัการชาํระราคาและ 
ส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนักหกับญัชี 

เมื�อวนัที� 14 มกราคม 2558 และวนัที� 27 เมษายน 2559 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีมติใหก้นัวงเงิน
สาํรองเพื�อความมั�นคงของสํานกัหักบญัชีหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ์ ตามที�องคก์รกาํกบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพย์
ในต่างประเทศ ไดก้าํหนดมาตรฐานสาํหรับสาํนกัหกับญัชี เพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชี และเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการแข่งขนัและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะทยอยจดัสรรเงิน
สาํรองเพื�อความมั�นคง จนครบจาํนวน 5,690 ลา้นบาท ภายในปี 2563 ทั5งนี5  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชี มีจาํนวน 5,328.58 ลา้นบาท (2560 : จาํนวน 5,124.32 ลา้นบาท) 
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เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561  2560 

เงนิลงทุนที#บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล   
เงินฝากออมทรัพย ์ 10,633 1,165 
หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 5,293,794 5,110,622 
 5,304,427 5,111,787                                                               
ดอกเบี5ยคา้งรับ 10,401 11,710 
สินทรัพยอื์�น 13,748 823 
 5,328,576 5,124,320 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 2 แห่ง (2560 : 2 แห่ง) 

นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินและนโยบาย
การลงทุนของบริษทั สําหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
มีอตัราผลตอบแทนจากการบริหารระหวา่งร้อยละ 1.39 - 1.40 ต่อปี (2560 : ระหวา่งร้อยละ 1.53 - 1.68 ต่อปี) 

20. ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 139,821 2,356 137,655 - 
หนี5 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - (85,135) - (83,807) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 139,821 (82,779) 137,655 (83,807) 
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รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงันี5  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 89,789 55,527 87,433 53,481 
ภาษีเพิ�ม ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 46,508 4,817 46,695 4,507 
ภาษีเพิ�ม บนัทึกโดยตรงในส่วนของ     

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น 13,387 29,445 13,387 29,445 
ยอดคงเหลือปลายปี 149,684 89,789 147,515 87,433 

 

หนี"สินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 172,568 97,889 171,240 98,165 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย (5,395) 7,143 (4,070) 5,539 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของ     

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น (151,806) 67,536 (151,806)                                                                    67,536 
รายการปรับปรุงส่วนของเงินกองทุน

คุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ (5,504) - (5,504) - 
ยอดคงเหลือปลายปี 9,863 172,568 9,860 171,240 

สินทรัพย์ (หนี"สิน) ภาษีเงินได้     
รอการตัดบัญชี - สุทธิ 139,821 (82,779) 137,655 (83,807) 
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รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี5 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี5  
                                         (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

ค่าเผื#อหนี"              

สงสัยจะสูญ  

ผลกําไรที#ยงั

ไม่เกดิขึ"นจริง

จากเงนิลงทุน  

ผลต่างอาย ุ

การใช้งาน 

สินทรัพย์ 

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์

พนักงานจาก

สิทธิการลา 

พกัร้อนสะสม  

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์ 

พนักงาน  รวม 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี      

ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 3,031 - -  4,844  47,652 55,527 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย (5) -  -       383 4,439    4,817 
ภาษีเพิ�ม บนัทึกโดยตรงในส่วนของรายได ้        

และคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น - - -  - 29,445 29,445 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 3,026 - - 5,227 81,536     89,789 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - 789                 39,316                  (66) 6,469 46,508 
ภาษีเพิ�ม ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น - 13,387 - - - 13,387 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 3,026 14,176               39,316  5,161 88,005 149,684 

    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 

ผลกาํไรที#ยงัไม่

เกดิขึ"นจริงจาก

หลกัทรัพย์เผื#อขาย  

ผลกาํไรที#ยงัไม่

เกดิขึ"นจริงจาก

หลกัทรัพย์เพื#อค้า  

รายการปรับปรุง 

ส่วนของเงินกองทุน 

คุ้มครองผู้ลงทุน ใน

หลกัทรัพย์  รวม 

หนี"สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 97,382 507 - 97,889 
ภาษีเพิ�ม ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - 7,143 -  7,143 
ภาษีเพิ�ม ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น 67,536 - - 67,536 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 164,918 7,650 -          172,568 
ภาษี(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - (5,395) - (5,395) 
ภาษี(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น (151,806) - (5,504) (157,310) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 13,112 2,255 (5,504) 9,863 
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(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ค่าเผื#อหนี"              

สงสัยจะสูญ  

ผลกําไรที#ยงั

ไม่เกดิขึ"นจริง

จากเงนิลงทุน  

ผลต่างอาย ุ

การใช้งาน 

สินทรัพย์ 

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์

พนักงานจาก

สิทธิการลา 

พกัร้อนสะสม  

ภาระผกูพนั

ผลประโยชน์ 

พนักงาน  รวม 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี      
ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 1,005 - -  4,824  47,652 53,481 
ภาษีเพิ�ม ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - - -       359 4,148    4,507 
ภาษีเพิ�ม บนัทึกโดยตรงในส่วนของรายได ้       

และคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น - - -  - 29,445 29,445 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 1,005 - - 5,183 81,245     87,433 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - 641       39,316                  (21) 6,759 46,695 
ภาษีเพิ�ม ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น - 13,387 - - - 13,387 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 1,005 14,028       39,316 5,162 88,004 147,515 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ผลกาํไรที#ยงัไม่

เกดิขึ"นจริงจาก

หลกัทรัพย์เผื#อขาย  

ผลกาํไรที#ยงัไม่

เกดิขึ"นจริงจาก

หลกัทรัพย์เพื#อค้า  

รายการปรับปรุง 

ส่วนของเงินกองทุน 

คุ้มครองผู้ลงทุน ใน

หลกัทรัพย์  รวม 

หนี"สินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 97,382 783 - 98,165 
ภาษีเพิ�ม ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - 5,539 -  5,539 
ภาษีเพิ�ม ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น 67,536 - - 67,536 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 164,918 6,322 -          171,240 
ภาษี(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - (4,070) - (4,070) 
ภาษี(ลด) ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น (151,806) - (5,504) (157,310) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 13,112 2,252 (5,504) 9,860 
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21. เจ้าหนี"และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 

เจ้าหนี"      
กิจการยอ่ย 7 - - 124 755 
กิจการร่วมคา้ 7 6,746 32 6,746 32 
กิจการอื�น  62,809 103,739 59,470 103,239 
  69,555 103,771 66,340 104,026 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      
กิจการยอ่ย 7 - - 184 17,669 
กิจการร่วมคา้ 7 - 16,450 - 16,450 
กิจการอื�น  1,070,267 907,392 1,033,558 875,983 
  1,070,267 923,842 1,033,742 910,102 
  1,139,822 1,027,613 1,100,082 1,014,128 

22. หนี"สินหมุนเวียนอื#น 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียนรอจ่ายคืน     

ผูล้งทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 84,042 78,151 - - 
ผลประโยชน์ทางการเงินคา้งจ่าย 69,086 67,683 - - 
เงินประกนัต่างๆ 36,854 32,931 36,850 32,928 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 34,417 25,703 10,624 9,638 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจาก     

สิทธิการลาพกัร้อนสะสม 25,810 26,139 25,810 25,917 
ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งจ่าย 21,652 14,256 21,652 5,967 
กองทุนเงินทองของมีค่า 11,576 11,576 11,576 11,576 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานที�ถึงกาํหนด     

ชาํระภายในหนึ�งปี (ดูหมายเหตุขอ้ 23) 3,699 6,360 3,699 4,908 
เจา้หนี5จากการซื5อเงินลงทุน - 20,088 -  20,088 
อื�น ๆ  27,119 18,238 20,345 13,578 
 314,255 301,125                                                                                                                             130,556 124,600 



 
- 61 - 

 

 

23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

งบแสดงฐานะการเงิน     
หนี"สินที#ถึงกาํหนดชําระภายใน 1 ปี          
ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ(ดูหมายเหตุขอ้ 22) 3,699 6,360 3,699 4,908 

 3,699 6,360 3,699 4,908 

     
หนี"สินที#ถึงกาํหนดชําระเกินกว่า 1 ปี      
ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 407,020 372,705 407,020 372,705 
ผลประโยชน์อื�น 29,301 28,613 29,301 28,613 
 436,321 401,318 436,321 401,318 

 440,020 407,678 440,020 406,226 

     
ค่าใช้จ่ายที#รวมอยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่าย     

ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 48,390 24,965 48,390 23,033 
ผลประโยชน์อื�น 2,618 257 2,618 257 
 51,008 25,222 51,008 23,290 

จาํนวนที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี5  
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั     

ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 410,719 379,065 410,719 377,613 
ผลประโยชน์อื�น 29,301 28,613 29,301 28,613 

หนี5 สินที�บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน 440,020 407,678 440,020 406,226 
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รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
     
ณ วนัที� 1 มกราคม 407,678 238,263 406,226 238,263 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 40,029 19,659 40,029 17,734 
ตน้ทุนดอกเบี5ย 10,979 8,498 10,979 8,491 
กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์อื�น - (2,935) - (2,935) 
การวดัมูลค่าใหม่     

ผลขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง     
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 9,559 - 9,559 

ผลขาดทุนที�เกิดขึ5นจากการเปลี�ยนแปลง     
ขอ้สมมติทางการเงิน - 93,582 - 93,582 

ผลขาดทุนที�เกิดจากประสบการณ ์ - 44,086 - 44,086 
 458,686 410,712 457,234 408,780 
หกั  จ่ายผลประโยชน ์ (18,666)  (3,034) (18,568) (2,554) 
บวก รับโอนพนกังานจากบริษทัยอ่ย - - 1,354 - 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 440,020 407,678 440,020 406,226 
หกั  ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี      

(ดูหมายเหตุขอ้ 22) (3,699)  (6,360) (3,699) (4,908) 
ยอดคงเหลือที�ถึงกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี 436,321 401,318 436,321 401,318 

สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 รายการที�บนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ มีดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 40,029 19,659 40,029 17,734 
ตน้ทุนดอกเบี5ย 10,979 8,498 10,979 8,491 
กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์อื�น - (2,935) - (2,935) 
 51,008  25,222 51,008 23,290 
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สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ขอ้สมมติฐานทางสถิติที�สําคญัที�ใชใ้นการคาํนวณ 
สรุปไดด้งันี5  
 2561  2560 
อตัราคิดลด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ร้อยละ 2.75 ร้อยละ 2.75 
อตัราการขึ5นเงินเดือน - พนกังานประจาํ ร้อยละ 6.50 ร้อยละ 6.50 
อตัราการขึ5นเงินเดือน - พนกังานตามสญัญา ร้อยละ 6.50 ร้อยละ 6.50 
อตัราการลาออกเฉลี�ย ร้อยละ 0.00 - 13.00 ร้อยละ 0.00 - 13.00 
อตัราการตายก่อนเกษียณอาย ุ ร้อยละ 75 ของ TMO2017 ร้อยละ 75 ของ TMO2017 
เกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 

 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที#กําหนดไว้ 

 การเปลี#ยนแปลงในข้อสมมติ  การเพิ#มขึ"นของข้อสมมติ  การลดลงของข้อสมมติ 

 2561  2560  2561  2560  2561  2560 
อตัราคิดลด ร้อยละ 1 ร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 12  ลดลงร้อยละ 12  เพิ�มขึ5นร้อยละ 12  เพิ�มขึ5นร้อยละ 13 
อตัราการเพิ�มขึ5นของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1  เพิ�มขึ5นร้อยละ 14  เพิ�มขึ5นร้อยละ 14  ลดลงร้อยละ12  ลดลงร้อยละ12 
อตัราการลาออก ร้อยละ 20 ร้อยละ 20  ลดลงร้อยละ 6  ลดลงร้อยละ 5  เพิ�มขึ5นร้อยละ 6  เพิ�มขึ5นร้อยละ 6 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี5 อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติขณะที�ให้ขอ้สมมติอื�นคงที�
ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ5น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั 
ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลง
ในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกบัมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวค้าํนวณ
ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ5นรอบระยะเวลารายงาน 
ในการคาํนวณหนี5 สินบาํเหน็จบาํนาญที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

วิธีการและประเภทของขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน 

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ5าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 20 ปี (2560 : 20 ปี) 

การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุและผลประโยชนอื์�นที�ไม่มีการคิดลด 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกนิ 1 ปี   1 ปี - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  รวม 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561     
ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 82 34,167 508,512 542,761 
ผลประโยชน์อื�น 3,628 7,660 20,038 31,326 
รวม    3,710 41,827 528,550 574,087               
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ไม่เกนิ 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  รวม 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560     
ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 5,970 34,249 508,512 548,731 
ผลประโยชน์อื�น 2,484 11,288 20,038 33,810 
รวม 8,454 45,537 528,550 582,541 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ไม่เกนิ 1 ปี   1 ปี - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  รวม 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561     
ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 82 34,167 508,512 542,761 
ผลประโยชน์อื�น 3,628 7,660 20,038 31,326 
รวม    3,710 41,827 528,550 574,087                                                                                                                             

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ไม่เกนิ 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  เกนิ 5 ปี  รวม 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560     
ผลประโยชน์เกษียณอาย ุ 5,970 34,167 506,414 546,551 
ผลประโยชน์อื�น 2,484 11,288 20,038 33,810 
รวม    8,454 45,455 526,452 580,361                                                                                                                             

 
เมื�อวนัที� 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ 
ซึ�งกฎหมายดงักล่าวอยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่นี5
กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซึ� งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ5นไป
ให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราล่าสุด 400 วนัสุดทา้ย การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวถือเป็น
การแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน กลุ่มกิจการจะบนัทึก
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จของงวดที�กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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24. เงนิกองทุน  

การเปลี�ยนแปลงส่วนของเงินกองทุนสาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ที�ไดร้วมเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แยกแสดง
ไดด้งันี5  

 (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินรวม 

  เงินกองทุน 

    เงินกองทุนสํารอง        

  เงินกองทุนสํารอง  เพื#อการชําระหนี"   เงินกองทุน เงินกองทุน เงินกองทุน   

  เพื#อการชําระราคา  ในตลาด  เงินกองทุน เพื#อการสงเคราะห์ คุ้มครอง คุ้มครองผู้ลงทุน   

  และส่งมอบ  สัญญาซื"อขาย  ชดเชย ด้านสวัสดิการ ผู้ลงทุน ในสัญญา เงินกองทุน  

 หมายเหตุ หลักทรัพย์  ล่วงหน้า  ความเสียหาย พนักงาน ในหลักทรัพย์ ซื"อขายล่วงหน้า ทั#วไป รวม 
         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 1 มกราคม 2560  4,540,000 300,000 100,000 109,540 450,393 54,040 19,455,925 25,009,898 
จดัสรรเงินกองทุนทั�วไป 24.1 200,000 - - - - - (200,000) - 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 25 - - - - - - (118,479) (118,479) 
รายไดสู้งกว่าค่าใชจ้่าย  25 - - - 1,130 9,215 622 1,821,622 1,832,589 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2560  4,740,000 300,000 100,000 110,670 459,608 54,662 20,959,068 26,724,008 

         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 1 มกราคม 2561  4,740,000 300,000 100,000 110,670 459,608 54,662 20,959,068 26,724,008 
จดัสรรเงินกองทุนทั�วไป 24.1 200,000 - - - - - (200,000) - 
จดัสรรเงินกองทุนสาํรองเพื�อการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ 24.1 และ 24.2 (700,000) 700,000 - - - - - - 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 25 - - - - - - 485 485 
รายไดสู้งกว่าค่าใชจ้่าย  25 - - - 1,404 9,937 686 1,942,886 1,954,913 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561  4,240,000 1,000,000 100,000 112,074 469,545 55,348 22,702,439 28,679,406 
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(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เงินกองทุน 

    เงินกองทุนสํารอง       

  เงินกองทุนสํารอง  เพื#อการชําระหนี"   เงินกองทุน เงินกองทุน   

  เพื#อการชําระราคา  ในตลาด  เงินกองทุน เพื#อการสงเคราะห์ คุ้มครอง   

  และส่งมอบ  สัญญาซื"อขาย  ชดเชย ด้านสวัสดิการ ผู้ลงทุน เงินกองทุน  

 หมายเหตุ หลักทรัพย์  ล่วงหน้า  ความเสียหาย พนักงาน ในหลักทรัพย์ ทั#วไป รวม 

         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 1 มกราคม 2560  4,540,000 300,000 100,000 109,540 450,393 18,202,463 23,702,396 
จดัสรรเงินกองทุนทั�วไป 24.1 200,000 - - - - (200,000) - 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 25 - - - - - (117,782) (117,782) 
รายไดสู้งกว่าค่าใชจ้่าย  25 - - - 1,130 9,215 1,413,192 1,423,537 

ยอดคงเหลือ วนัที# 31 ธันวาคม 2560  4,740,000 300,000 100,000 110,670 459,608 19,297,873 25,008,151  

         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 1 มกราคม 2561  4,740,000 300,000 100,000 110,670 459,608 19,297,873 25,008,151 
จดัสรรเงินกองทุนทั�วไป 24.1 200,000 - - - - (200,000) - 
จดัสรรเงินกองทุนสาํรองเพื�อการชาํระราคาส่งมอบหลกัทรัพย ์ 24.1 และ 24.2 (700,000) 700,000 - - - - - 
รายไดสู้งกว่าค่าใชจ้่าย  25 - - - 1,404 9,937 1,301,940 1,313,281 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2561  4,240,000 1,000,000 100,000 112,074 469,545 20,399,813 26,321,432 
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รายละเอยีดเงนิกองทุนประกอบด้วย 

24.1 เงนิกองทุนสํารองเพื#อการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ 

ในปี 2540 และ 2556 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุมติัจดัสรรเงินกองทุนทั�วไปเป็นจาํนวนเงิน 
2,000 ลา้นบาท และ 500 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมเป็นจาํนวนเงิน 2,500 ลา้นบาท เพื�อจดัตั5งเป็น
เงินสาํรองเพื�อการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี ซึ�งดาํเนินการโดยกิจการย่อย
ในการรองรับความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องกรณีที�สมาชิกมีการผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยที์�ซื5อขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ในปี 2558 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุมติัจดัสรรเงินกองทุนทั�วไปเขา้กองทุนสาํรอง
เพื�อการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ตั5งแต่ปี 2558 - 2562 รวมจาํนวนเงิน 2,640 ลา้นบาท 
โดยเริ�มสมทบในปีแรก เป็นจาํนวนเงิน 1,840 ลา้นบาท และสมทบในปีต่อๆ ไป เป็นจาํนวนเงิน 
200 ลา้นบาทต่อปี 

ในปี 2561 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุมติัจดัสรรเงินกองทุนสาํรองเพื�อการชาํระราคาและ
ส่งมอบหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวนเงิน 700 ลา้นบาท ไปให้กองทุนสาํรองเพื�อการชาํระหนี5 ในตลาด
สัญญาซื5อขายล่วงหนา้ เพื�อใหส้าํนกัหกับญัชีมีเงินทุนเพียงพอในทั5งสองตลาด 

24.2 เงนิกองทุนสํารองเพื#อการชําระหนี"ในตลาดสัญญาซื"อขายล่วงหน้า 

ในปี 2547 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุมติัให้จัดสรรเงินกองทุนทั�วไปเป็นจาํนวนเงิน 
300 ลา้นบาท เพื�อจดัตั5งเป็นเงินกองทุนสาํรองเพื�อการชาํระหนี5 สินตลาดอนุพนัธ์ของสํานกัหกับญัชี
ในการรองรับความเสียหายที�อาจเกิดขึ5นจากระบบการซื5อขายและการชาํระหนี5 ของตลาดสัญญา
ซื5อขายล่วงหนา้กบั บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 

ในปี 2561 กองทุนสํารองเพื�อการชาํระหนี5 ในตลาดสัญญาซื5อขายล่วงหน้า ไดรั้บการจดัสรรเงิน
จากกองทุนสาํรองเพื�อการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์เป็นจาํนวนเงิน 700 ลา้นบาท ตามมติ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื�อใหส้าํนกัหักบญัชีมีเงินทุนเพียงพอในทั5งสองตลาด 

24.3 เงินกองทุนชดเชยความเสียหาย 

ในปี 2536 และ 2545 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนุมติัให้จัดสรรเงินกองทุนทั�วไปเป็น
จาํนวนเงินรวม 100 ลา้นบาท เพื�อจดัตั5งเป็นเงินกองทุนชดเชยความเสียหาย และเพื�อเป็นการช่วยเหลือ
และสร้างความมั�นใจให้แก่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูที้�ไดร้ับมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ที�
แทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในเรื� องที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชอ้าํนาจพิจารณาและตดัสินใจ
ซึ�งอาจมีผลกระทบและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก 
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24.4 เงนิกองทุนเพื#อการสงเคราะห์ด้านสวัสดกิารพนักงาน 

ในปี 2540 และ 2547 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุมติัใหจ้ดัสรรเงินกองทุนทั�วไปเป็นจาํนวน
เงินรวม 75 ล้านบาท เพื�อจัดตั5 งเงินกองทุนเพื�อการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการพนักงาน ทั5 งนี5
ผลประโยชน์ที�ไดจ้ากการบริหารเงินกองทุนไดน้าํเขา้มาสมทบในเงินกองทุนดงักล่าว 

24.5 เงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ในปี 2547 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติการจัดตั5 งกองทุนคุ้มครองผู ้ลงทุนใน
หลกัทรัพย ์(Securities Investor Protection Fund “ SIPF”) (“กองทุน”) โดยมีทุนประเดิมที�จดัสรรมา
จากค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 

กองทุนนี5ไดมี้การจดัตั5งขึ5นอยา่งเป็นทางการภายใตก้ฎระเบียบของกองทุน SIPF เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2547 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ความคุม้ครองและเป็นการสร้างความมั�นใจให้แก่ผูล้งทุนที�ซื5อขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยผา่นบริษทัหลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิก ทั5งนี5  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
มีบริษทัหลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิกกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยท์ั5งสิ5น 34 ราย (2560 : 34 ราย) 

ทรัพยสิ์นของกองทุนประกอบดว้ย 
1) เงินทุนประเดิมของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท  
2) เงินค่าเขา้เป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที�เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน  
3) ดอกผลหรือผลประโยชนที์�ไดจ้ากเงินและทรัพยสิ์นของกองทุนในอนาคต 

กองทุนจะคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูล้งทุนที�อยู่ในความดูแลของบริษทัหลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิก
กองทุน หากผูล้งทุนไม่ไดร้ับคืนทรัพยสิ์นดงักล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผูล้งทุน
ตามที�เกิดขึ5นจริง แต่ไม่เกินรายละ 1 ลา้นบาท ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึ�ง ดงันี5  
1) ในกรณีที�บริษทัที�เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดตามกฎหมายลม้ละลาย หรือ 
2) ในกรณีที�บริษทัที�เป็นสมาชิกกองทุนกับผูล้งทุนมีขอ้พิพาททางแพ่งเกี�ยวกับการซื5อขาย

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ และอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี5ขาดให้บริษทัที�เป็นสมาชิก
กองทุนรายนั5นคืนทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุน แต่บริษทัที�เป็นสมาชิกกองทุนรายดงักล่าวไม่ปฏิบติัตาม 

ทั5งนี5 การคุม้ครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที�เกิดจากการซื5อขายหลกัทรัพยข์องผูล้งทุนไม่ว่าจะเป็น
การตดัสินใจลงทุนดว้ยตนเอง หรือไม่กต็าม 
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24.6 เงนิกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื"อขายล่วงหน้า  
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษทั ตลาดสัญญาซื5อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
(กิจการย่อย) ไดอ้นุมติัให้จดัตั5งกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื5อขายล่วงหน้า (Derivatives 
Investor Protection Fund : DIPF) (“กองทุน”) โดยมีเงินทุนประเดิมจากบริษทัจาํนวน 50 ลา้นบาท 

กองทุนไดจ้ดัตั5งขึ5นเมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ความคุม้ครองผูล้งทุน
ในสญัญาซื5อขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑที์�ตลาดสญัญาซื5อขายล่วงหนา้กาํหนด ทั5งนี5  ผูล้งทุนที�จะไดร้ับ
ความคุม้ครองตอ้งเป็นลูกคา้ของสมาชิกกองทุน โดยเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที�
จดัตั5งในประเทศไทย ซึ� งมิใช่ผูล้งทุนสถาบนัตามพระราชบญัญติัสัญญาซื5อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
ทั5งนี5  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 มีบริษทัหลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิกของตลาดสญัญาซื5อขายล่วงหนา้
เขา้เป็นสมาชิกกองทุนจาํนวน 37 ราย (2560 : 37 ราย)  

ทรัพยสิ์นของกองทุนประกอบดว้ย เงินทุนประเดิมของบริษทั เงินค่าเขา้เป็นสมาชิกและเงินสมทบ
ที�เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที�ไดจ้ากเงินและทรัพยสิ์นของกองทุน 
ภายหลงัหักค่าใช้จ่ายเพื�อการดาํเนินงานของกองทุน ทั5งนี5  ในช่วงเริ�มจดัตั5งกองทุนจะมีทรัพยสิ์น
จาํนวนไม่น้อยกว่า 100 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินทุนประเดิมจากบริษทัจาํนวน 50 ลา้นบาท 
และเงินค่าแรกเขา้และเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนในส่วนที�เหลือจนกว่าจะครบ 100 ลา้นบาท 
โดยบริษทัอาจเรียกเก็บเพิ�มเติมไดต้ามที�เห็นจาํเป็นและสมควร 

กองทุนจะคุม้ครองทรัพยสิ์นของผูล้งทุนที�อยู่ในความดูแลของบริษทัหลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิก
กองทุน หากผูล้งทุนไม่ได้รับคืนทรัพย์สินดงักล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผูล้งทุน
ตามที�เกิดขึ5นจริง แต่ไม่เกินรายละ 1 ลา้นบาท ต่อสมาชิกกองทุน 1 แห่ง ในกรณีใดกรณีหนึ�ง ดงันี5  
1) ในกรณีที�บริษทัที�เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดตามกฎหมายลม้ละลาย หรือ 
2) ในกรณีที�บริษทัที�เป็นสมาชิกกองทุนกับผูล้งทุนมีขอ้พิพาททางแพ่งเกี�ยวกับการซื5อขาย

หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยฯ์ และอนุญาโตตุลาการไดมี้คาํชี5ขาดให้บริษทัที�เป็นสมาชิก
กองทุนรายนั5นคืนทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุน แต่บริษทัที�เป็นสมาชิกกองทุนรายดงักล่าวไม่ปฏิบติัตาม 

ทั5งนี5 การคุม้ครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที�เกิดจากการซื5อขายสัญญาซื5อขายล่วงหนา้ของผูล้งทุนไม่ว่า
จะเป็นการตดัสินใจลงทุนดว้ยตนเอง หรือไม่กต็าม 
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25. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของเงนิกองทุน 

25.1 ฐานะการเงินของเงินกองทุน 

งบการเงินของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยที์�ไดร้วมเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  แยกแสดงไดด้งันี5  

                                                                                                                                                                         (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

สินทรัพย์   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   
เงินฝากและเงินลงทุนระยะสั5น 325,128 390,411 
ดอกเบี5ยคา้งรับ 3,530 4,257 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 389 412 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 329,047 395,080 
   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   
เงินลงทุนระยะยาว 469,426 394,630 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 469,426 394,630 

รวมสินทรัพย์ 798,473 789,710 

   
หนี"สินและเงินกองทุน   
หนี5 สินส่วนของสมาชิก   
เงินสมทบจากสมาชิก 226,628 218,926 
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก 96,219 94,449 

รวมหนี5 สินส่วนของสมาชิก 322,847 313,375 

   
เงินกองทุน   
ทุนเริ�มแรก 300,000 300,000 
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 169,545 159,608 
 469,545 459,608 
องคป์ระกอบอื�น 6,081 16,727 

รวมเงินกองทุน 475,626 476,335   
รวมหนี"สินและเงินกองทุน 798,473 789,710 
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งบการเงินของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื5อขายล่วงหนา้ ที�ไดร้วมเป็นส่วนหนึ�งของ 
งบการเงินรวม แยกแสดงไดด้งันี5  

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2561  2560 

สินทรัพย์   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   

เงินฝากและเงินลงทุนระยะสั5น 54,587 74,039 
เงินสมทบรอเรียกเก็บจากสมาชิก 851 599 
ดอกเบี5ยคา้งรับ 485 629 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 55,923 75,267 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   

เงินลงทุนระยะยาว 48,227 16,219 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 48,227 16,219 

รวมสินทรัพย์ 104,150 91,486 

   หนี"สินและเงินกองทุน   
หนี5 สินหมุนเวียน   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 293 234 
รวมหนี5 สินหมุนเวยีน 293 234 
   
หนี5 สินไม่หมุนเวียน   

เงินสมทบจากสมาชิก 46,634 35,243 
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก 1,875 1,347 

รวมหนี5 สินไม่หมุนเวยีน 48,509 36,590 
รวมหนี5 สิน 48,802 36,824 
   เงินกองทุน    

ทุนประเดิม 50,000 50,000 
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดสญัญาซื5อขายล่วงหนา้ 5,348 4,662 

รวมเงินกองทุน 55,348 54,662 

รวมหนี"สินและเงินกองทุน 104,150 91,486 
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25.2 ผลการดําเนินงานของเงนิกองทุน 

ผลการดําเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที�ได้รวมเป็นส่วนหนึ� งของงบรายได้และค่าใช้จ่าย
เบด็เสร็จรวม และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ แยกแสดงไดด้งันี5  

(หน่วย : พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

     เงินกองทุน    

 
  เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน    

 
เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน  ในสัญญาซื"อขาย 

 
 

 

 
เพื#อการสงเคราะห์  ในหลักทรัพย์  ล่วงหน้า (ส่วนของ 

 
 

 

 
ด้านสวัสดิการ  (ส่วนของตลาด  ตลาดสัญญา เงินกองทุน  

 

 
พนักงาน  หลักทรัพย์ฯ)  ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป  รวม 

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561      
รายได้      
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 5,722,355 5,722,355 
รายไดจ้ากเงินลงทนุ - สุทธิ 1,404 12,487 952 584,781 599,624 
รายไดอื้�น - - - 278,629 278,629 

รวมรายได้ 1,404 12,487 952 6,585,765 6,600,608 

      ค่าใช้จ่าย      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 117 89 3,978,085 3,978,291 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - - - 186,132 186,132 
ภาษีเงินได ้ - 2,433 177 478,662 481,272 

รวมค่าใช้จ่าย - 2,550 266 4,642,879 4,645,695 

      รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,404 9,937 686 1,942,886 1,954,913 
      รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื#น :      
รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่      

ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอื�นในกิจการร่วม - - - (103) (103) 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย      

ที�บริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - (825,957) (825,957) 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย      

ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - (10,646) - - (10,646) 
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่         

ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - 5,504 - 166,221 171,725 

รวมรายการที#จะจัดประเภทรายการใหม่      
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - (5,142) - (659,839) (664,981) 

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่      
ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนั      

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - 606 606 
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่จดัประเภท      

รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - - - (121) (121) 

      รวมรายการที#จะไม่จัดประเภทรายการใหม่      
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - 485 485 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,404 4,795 686 1,283,532 1,290,417 
      

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปี      
ส่วนที�เป็นของกิจการใหญ่ 1,404 4,795 686 1,283,533 1,290,418 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - (1) (1) 

 1,404 4,795 686 1,283,532 1,290,417 



 

- 73 - 

 

 

(หน่วย : พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

     เงินกองทุน    

 
  เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน    

 
เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน  ในสัญญาซื"อขาย 

 
 

 

 
เพื#อการสงเคราะห์  ในหลักทรัพย์  ล่วงหน้า (ส่วนของ 

 
 

 

 
ด้านสวัสดิการ  (ส่วนของตลาด  ตลาดสัญญา เงินกองทุน  

 

 
พนักงาน  หลักทรัพย์ฯ)  ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป  รวม 

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2560 
  

   
รายได้ 

  
 

  
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 5,006,640 5,006,640 
รายไดจ้ากเงินลงทนุ - สุทธิ 1,130 11,657 888 1,043,889 1,057,564 
รายไดอื้�น - - - 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 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - - - 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 
      รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื#น :      
รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่      

ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอื�นในกิจการร่วม - - - 53 53 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย      

ที�บริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - 322,123 322,123 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย      

ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - 9,462 - - 9,462 
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่         

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

รวมรายการที#จะจัดประเภทรายการใหม่      
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - 6,350 - 256,724 263,074 

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่      
ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนั      

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - (147,924) (147,924) 
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่จดัประเภท      

รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - - - 29,445 29,445 

      รวมรายการที#จะไม่จัดประเภทรายการใหม่      
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - (118,479) (118,479) 

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

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปี      
ส่วนที�เป็นของกิจการใหญ่ 1,130 15,565 622 1,959,867 1,977,184 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - 

 1,130 15,565 622 1,959,867 1,977,184 
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(หน่วย : พันบาท) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     เงินกองทุน    

 
  เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน 

 
 

 

 
เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน  ในสัญญาซื"อขาย 

 
 

 

 
เพื#อการสงเคราะห์  ในหลักทรัพย์  ล่วงหน้า (ส่วนของ 

 
 

 

 
ด้านสวัสดิการ  (ส่วนของตลาด  ตลาดสัญญา เงินกองทุน  

 

 
พนักงาน  หลักทรัพย์ฯ)  ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป  รวม 

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 
  

   
รายได้ 

  
 

  
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 2,601,316 2,601,316 
รายไดจ้ากเงินลงทนุ - สุทธิ 1,404 12,487 - 860,726 874,617 
รายไดอื้�น - - - 1,901,827 1,901,827 

รวมรายได้ 1,404 12,487 - 5,363,869 5,377,760 

      ค่าใช้จ่าย      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 117 - 3,639,511 3,639,628 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - - - 186,132 186,132 
ภาษีเงินได ้ - 2,433 - 236,286 238,719 

รวมค่าใช้จ่าย - 2,550 - 4,061,929 4,064,479 

      รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 1,404 9,937 - 1,301,940 1,313,281 
      รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื#น :      
รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่      

ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย      

ที�บริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - (825,957) (825,957) 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย      

ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - (10,646) - - (10,646) 
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่         

ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - 5,504 - 165,194 170,698 

รวมรายการที#จะจัดประเภทรายการใหม่      
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - (5,142) - (660,763) (665,905) 

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่      
ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนั      

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - - - 
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่จดัประเภท      

รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - - - - - 

      รวมรายการที#จะไม่จัดประเภทรายการใหม่      
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - - - 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,404 4,795 - 641,177 647,376 
      

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปี      
ส่วนที�เป็นของกิจการใหญ่ 1,404 4,795 - 641,177 647,376 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - 

 1,404 4,795 - 641,177 647,376 
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(หน่วย : พันบาท) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     เงินกองทุน    

 
  เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน 

 
 

 

 
เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน  ในสัญญาซื"อขาย 

 
 

 

 
เพื#อการสงเคราะห์  ในหลักทรัพย์  ล่วงหน้า (ส่วนของ 

 
 

 

 
ด้านสวัสดิการ  (ส่วนของตลาด  ตลาดสัญญา เงินกองทุน  

 

 
พนักงาน  หลักทรัพย์ฯ)  ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป  รวม 

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2560 
  

   
รายได้ 

  
 

  
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 2,281,975 2,281,975 
รายไดจ้ากเงินลงทนุ - สุทธิ 1,130 11,657 - 1,307,505 1,320,292 
รายไดอื้�น - - - 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 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - - - 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 
      รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื#น :      
รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่      

ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอื�นในกิจการร่วม      
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย      

ที�บริหารโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ - - - 322,123 322,123 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย      

ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - 9,462 - - 9,462 
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่         

ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - (3,112) - (64,424) (67,536) 

รวมรายการที#จะจัดประเภทรายการใหม่      
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - 6,350 - 257,699 264,049 

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่      
ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนั      

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - (147,227) (147,227) 
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่จดัประเภท      

รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั - - - 29,445 29,445 

      รวมรายการที#จะไม่จัดประเภทรายการใหม่      

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

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

การปันส่วนรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปี      
ส่วนที�เป็นของกิจการใหญ่ 1,130 15,565 - 1,553,109 1,569,804 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - 

 1,130 15,565 - 1,553,109 1,569,804 
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26. รายได้จากการดําเนินงาน 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
ค่าธรรมเนียมการซื5อขายหลกัทรัพย ์ 1,922,481 1,554,446 1,413,007 1,222,775 
รายไดจ้ากงานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 1,120,937 1,064,660 - - 
ค่าธรรมเนียมหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 642,945 576,285 642,945 576,285 
รายไดจ้ากงานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ 603,948 480,707 - - 
รายไดจ้ากการบริการบริษทัหลกัทรัพย ์ 450,959 426,339 - - 
ค่าบริการขอ้มูล 345,656 342,501 310,101 297,635 
รายไดจ้ากงานรับฝากหลกัทรัพย ์ 341,204 321,834 - - 
ค่าสนบัสนุนงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 199,656 149,942 199,005 149,510 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 79,940 87,676 36,258 35,770 
ค่าบริการกองทุน 14,629 2,250 - - 

 5,722,355 5,006,640 2,601,316 2,281,975 
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27. รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ 
(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ 2561  2560  2561  2560 
ดอกเบี5ยรับ  417,033 360,879 208,939 230,486 
หกั ดอกเบี5ยจ่าย      

เงินกูย้มืระยะสั5นจากกิจการยอ่ย  7 - - (51,360) (40,957) 
ทรัพยสิ์นและผลประโยชน์      

ส่วนของสมาชิก  (211,527) (161,289) - - 
ดอกเบี5ยรับ - สุทธิ  205,506 199,590 157,579 189,529 
รายไดเ้งินปันผลจาก      

กองทุนรวม  208,304 207,821 208,304 207,821 
กิจการยอ่ย  12 - - 305,901 278,294 
กิจการร่วม 13 - - 12,595 9,446 
กิจการร่วมคา้ 13 - - 2,047 4,555 
กองทุนส่วนบุคคล  25 18 14 10 
กิจการอื�น  2,668 7,805 2,668 7,805 

กาํไรที�เกิดขึ5นจริงจากเงินลงทุน  206,316 595,693 202,290 585,103 
ผลกาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ5นจริงจาก      

เงินลงทุนเพื�อคา้  (30,918) 12,912 (23,552) 4,892 
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน      

              ของเงินลงทุนในต่างประเทศ  (5,527) 10,262 (5,527) 10,262 
อื�นๆ  (189) 10,918 (189) 10,918 
  586,185 1,045,019 862,130 1,308,635 
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28. รายได้อื#น 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
รายไดจ้ากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน 72,604 75,001 72,604 75,001 
รายไดค่้าปรับ 58,647 14,126 52,743 10,929 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหารและจดัการกองทุน 41,821 28,368 770 - 
รายไดจ้ากการจดักิจกรรมทางการตลาด 24,266 53,313 24,266 53,313 
รายไดค่้าบริการบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  

(ดูหมายเหตุขอ้ 7) 17,487 17,875 1,726,081 1,654,400 
รายไดค่้าเช่าและสาธารณูปโภค 16,403 16,692 16,403 16,692 
กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น - 32,971 - 32,938 
รายไดค่้าโอนสิทธิการเป็นสมาชิกของบริษทัหลกัทรัพย ์ - 10,000 - 10,000 
รายไดอื้�น 38,771 31,257 8,960 11,121 
 269,999 279,603 1,901,827 1,864,394 

29. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

ผู้บริหารสําคญั 
เงินเดือนและผลประโยชน์อื�นๆ 211,189 137,695 211,189 137,695 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี5ยงชีพ 9,744 9,635 9,744 9,635 
 220,933 147,330 220,933 147,330 

พนักงานอื#นๆ     
เงินเดือนและผลประโยชน์อื�นๆ 1,397,436 1,355,769 1,397,256 1,316,637 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี5ยงชีพ 69,383 65,987 69,366 63,670 
 1,466,819 1,421,756 1,466,622 1,380,307 
 1,687,752 1,569,086 1,687,555 1,527,637 

กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั5งกองทุนสาํรองเลี5ยงชีพสาํหรับพนกังาน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3.00 
ถึงร้อยละ 15.00 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มกิจการจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 10.00 ของเงินเดือนของ
พนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี5 ยงชีพนี5 ไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี5 ยงชีพตามข้อกาํหนดของ
กระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดรั้บอนุญาตแห่งหนึ� ง 
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30. เงนิอุดหนุนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จ่ายเงินอุดหนุน
ใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. (“สาํนกังาน”) ตามอตัราที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในปี 2559 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหเ้รียกเก็บเงินอุดหนุนจากตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมีหลกัเกณฑ์
การเรียกเกบ็สาํหรับปี 2560 ถึงปี 2562 (ระยะเวลา 3 ปี) ดงันี5  
1. เรียกเกบ็ในอตัราร้อยละ 0.002 ของมูลค่าการซื5อขายหลกัทรัพยข์องปีที�เรียกเก็บ 
2. เรียกเก็บจากส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนที�ไม่เคยขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อ

สาํนักงานในอตัราเดียวกบัที�สํานกังานเรียกค่าธรรมเนียมจากบริษทัจดทะเบียนที�มีหน้าที�จดัทาํ
และส่งรายงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีมติให้ยกเลิกเกณฑ์การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเพิ�ม
ตามที�สํานักงาน ก.ล.ต. กาํหนด เพื�อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2559 ซึ�งมีผลใชบ้งัคบัตั5งแต่วนัที� 12 ธนัวาคม 2559 

อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระยะเวลาดงักล่าวมีเหตุการณ์เปลี�ยนแปลงหรือมีปัญหาจากการดาํเนินการ 
อาจมีการทบทวนหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขขา้งตน้ได ้

นอกจากนี5 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยงัมีมติให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษทั ตลาดสัญญาซื5อขาย
ล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (กิจการย่อย) สําหรับการประกอบกิจการเป็นศูนยซื์5อขายสัญญา
ซื5อขายล่วงหนา้โดยกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมสาํหรับปี 2560 ถึงปี 2562 ในอตัราปีละ 2 ลา้นบาท  

31. ค่าใช้จ่ายอื#น 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน 99,166 86,757 84,100 116,276 
ค่าใชจ่้ายเดินทางและพาหนะ 36,524 38,562 35,331 36,650 
เงินสนบัสนุน 23,969 28,913 23,941 28,913 
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสถาบนัต่างๆ 5,160 4,948 3,898 3,864 
ค่ารับรอง 2,850 1,896 2,799 1,895 
ค่าใชจ่้ายในการประชุม 2,755 3,664 2,586 3,586 
ค่าใชจ่้ายอื�น 11,848 14,608 11,591 8,350 

 182,272 179,348 164,246 199,534 
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32. ภาษเีงนิได้ 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 530,565 501,403 287,051 333,992 
รวมภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 530,565 501,403 287,051 333,992 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
รายการที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราว (51,903) 2,326 (50,765) 1,032 
รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (51,903) 2,326 (50,765) 1,032 
รวมภาษีเงินได ้ 478,662 503,729 236,286 335,024 

ภาษีเงินไดส้ําหรับรายไดสู้งกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีเงินไดข้องกลุ่มกิจการมีจาํนวนเงินแตกต่างจากผลคูณ               
ทางทฤษฎีของกาํไรทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษีของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี5  

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
รายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายก่อนภาษีเงินได ้ 2,433,575 2,336,318 1,549,567 1,758,561 
     

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20      
(2560 : ร้อยละ 20) 486,715 467,264 309,913 351,712 

ภาษีเงินไดย้กมาจากปีก่อน (1,542) - (1,720) - 
รายไดที้�ถือเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากร 1,941 - - - 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี (77,905) (74,260) (77,318) (74,260) 
ค่าใชจ่้ายที�สามารถหกัภาษีไดเ้พิ�ม (2,656) (2,995) (2,656) (2,995) 
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี 44,672 64,058 42,874 62,410 
รายการกาํไรระหว่างกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ     

จากภาษีเงินได ้ 62,382 51,629 - - 
รายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้าย - กองทุนคุม้ครองผูล้งทุน      

ในหลกัทรัพยแ์ละกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน
สัญญาซื5อขายล่วงหนา้ - สุทธิจากภาษีเงินได ้ (3,364) (1,967) (3,226) (1,843) 

เครดิตภาษีเงินไดรั้บรู้เพิ�มในงวดปัจจุบนั (31,581) - (31,581) - 
ภาษีเงินได ้ 478,662 503,729 236,286 335,024 
 

อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉลี�ยถ่วงนํ5าหนกั (ร้อยละ) 19.67 21.56 15.25 19.05 
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33. ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกจิการที#ไม่เกี#ยวข้องกัน 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

ภาระผูกพันสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน     
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4,736 - 4,736 - 
อาคารและสิ�งปลูกสร้างอื�น 1,081 103,866 1,081 103,866 
คอมพิวเตอร์ - 50,931 - 50,931 
 5,817 154,797 5,817 154,797 

 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที#ยกเลกิไม่ได้     
ภายในหนึ�งปี 17,502 14,515 17,502 14,515 
เกินหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 35,757 26,908 35,757 26,908 
 53,259 41,423 53,259 41,423 

 

ภาระผูกพันสําหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารและ     
ระบบงานเทคโนโลย ี     

ภายในหนึ�งปี 139,603 222,347 139,603  222,347 
เกินหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 56,373 95,760 56,373 95,760 
 195,976 318,107 195,976 318,107 
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34. มูลค่ายุตธิรรม 

34.1 การประมาณการมลูค่ายุตธิรรม 

เครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่าง
ของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงได ้3 ระดบั ดงันี5  
• ขอ้มูลระดบัที� 1 ไดแ้ก่ ราคาเสนอซื5อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหนี5 สินอยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับที� 2 ได้แก่ ข้อมูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื5อขายซึ� งรวมอยู่ในระดับที� 1 

ที�สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมา
จากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั5นหรือหนี5สินนั5น  

• ขอ้มูลระดบัที� 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหนี5 สินซึ� งไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลที�สามารถ
สงัเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได)้ 

ตารางต่อไปนี5 แสดงถึงสินทรัพยแ์ละหนี5 สินทางการเงินของกลุ่มกิจการที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2561 

 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 
หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - 10,035,852 - 10,035,852 
หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 666,596 10,798,050 - 11,464,646 

รวม 666,596 20,833,902 - 21,500,498 

 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2560 

 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 
หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - 9,589,519 - 9,589,519 
หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 1,190,134 6,742,158 - 7,932,292 

รวม 1,190,134 16,331,677 - 17,521,811 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561 

 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 
หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - 3,448,908 - 3,448,908 
หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 666,596 10,798,050 - 11,464,646 

รวม 666,596 14,246,958 - 14,913,554 

 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560 

 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 
หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - 3,351,602 - 3,351,602 
หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 1,190,134 6,742,158 - 7,932,292 

รวม 1,190,134 10,093,760 - 11,283,894 

ตารางต่อไปนี5 แสดงถึงสินทรัพย์และหนี5 สินทางการเงินของกลุ่มกิจการที�ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2561 

 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 
ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด - 9,318,107 - 1 9,318,107 
เงินลงทุนทั�วไป - - 12,361 12,361 

รวม - 9,318,107 12,361 9,330,468 

 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 2560 

 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 
ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด - 8,093,142 - 8,093,142 
เงินลงทุนทั�วไป - 10,047 12,361 22,408 

รวม - 8,103,189 12,361 8,115,550 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561 

 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 
ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด - 1,229,584 - 1,229,584 
เงินลงทุนทั�วไป - - 1 12,361 12,361 

รวม - 1,229,584 12,361 1,241,945 

 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2560 

 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 
ตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนด - 2,218,202 - 2,218,202 
เงินลงทุนทั�วไป - 10,047 12,361 22,408 

รวม - 2,228,249 12,361 2,240,610 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบัที� 1 และระดบัที� 2 ของลาํดบัชั5นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี 

เครื�องมือทางการเงินอื�นที�ไม่ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการที�มี
ระยะเวลาครบกาํหนดสั5น และมีการเปลี�ยนแปลงราคาตลาดปัจจุบนัอย่างสมํ�าเสมอ ดงันั5นมูลค่า
ตามบญัชีเป็นมูลค่าที�เทียบเคียงมูลค่ายุติธรรม เครื�องมือทางการเงินดงักล่าวประกอบดว้ย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารสาํหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน ทรัพยสิ์น
หลกัประกนัและผลประโยชน์ ลูกหนี5  ดอกเบี5ยคา้งรับ เงินฝากและผลประโยชน์อื�นในทรัพยสิ์น
เพื�อความมั�นคงและผลประโยชน์ เงินฝากและผลประโยชน์อื�นในเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน
หลกัทรัพย ์เงินฝากและผลประโยชน์อื�นในเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื5อขายล่วงหน้า 
เจา้หนี5และเงินกูย้ืมระยะสั5นจากกิจการยอ่ย  

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการเชื�อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี5 สินทางการเงินจะไม่แตกต่าง
อยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

เทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุตธิรรมระดับที# 1 

หลกัทรัพยเ์ผื�อขายที�แสดงอยู่ใน เงินลงทุนระยะยาว และเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์
วดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามราคาเสนอซื5อที�อา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ตลาดหลกัทรัพยนิ์วยอร์ก (NYSE Arca)  และกองทุนที�จดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิร์ก คือ AB 
Low Volability และ Wellington Global Quality Growth (WELGD LX) ณ วนัทาํการสุดทา้ย
ของวนัสิ5นรอบระยะเวลารายงาน 
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เทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุตธิรรมระดับที# 2 

หลกัทรัพยเ์ผื�อขายที�แสดงอยู่ใน เงินลงทุนระยะสั5น เงินลงทุนระยะยาว เงินกองทุนคุม้ครอง
ผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ และเงินลงทุนทั�วไปที�อยู่ในเงินลงทุนระยะสั5นประกอบดว้ยหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมเฉพาะกิจจาํนวน 1 กองทุนวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามราคาเสนอซื5อที�
อา้งอิงจากสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ5นรอบระยะเวลารายงาน  

เงินลงทุนในตราสารหนี5 ที�ถือจนครบกาํหนดและหลกัทรัพยเ์พื�อคา้ไดแ้ก่ เงินฝากประจาํ พนัธบตัร 
และหุน้กู ้โดยวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินฝากประจาํซึ�งมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที� 2 โดยใชวิ้ธีคิดลด
กระแสเงินสดตามสัญญาดว้ยอตัราผลตอบแทนเฉลี�ยธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง สาํหรับพนัธบตัร
และหุ้นกู้จะวดัมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ที� มีการซื5 อขาย ในตลาดโดยคํานวณจากอัตรา
ผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี5ไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัที� ในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน 

เทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุตธิรรมระดับที# 3 

เนื�องจากเงินลงทุนทั�วไปของกลุ่มกิจการเป็นเงินลงทุนในบริษทัจาํกดัโดยที�กลุ่มกิจการมีสัดส่วน
ในการถือหุน้อยา่งไม่มีสาระสาํคญัส่งผลใหก้ลุ่มกิจการไม่มีอาํนาจในการควบคุมและตดัสินใจใน
บริษทัผูถู้กลงทุนทาํให้การหาข้อมูลเพื�อใช้ประกอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
เป็นไปไดย้ากในทางปฏิบติั นอกจากนี5กลุ่มกิจการผูถู้กลงทุนไม่ไดอ้ยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั5น
เงินลงทุนดงักล่าวจึงไม่มีราคาในการซื5อขายที�จะนาํมาใชเ้ป็นมูลค่ายุติธรรม ทั5งนี5 กลุ่มกิจการยงัไม่
มีแผนการที�จะขายเงินลงทุนทั�วไป จึงไม่ไดท้าํการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าว ดว้ยเหตุนี5
กลุ่มกิจการจึงไม่สามารถเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั�วไปในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินได ้และไดแ้สดงมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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35. สินทรัพย์และหนี"สินที#อาจเกิดขึ"น 

35.1 สินทรัพย์ที#อาจเกิดขึ"น 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในปี 2555 กลุ่มกิจการเป็นโจทก์ฟ้องกลุ่มบริษทัประกนัภยัเพื�อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก
เหตุการณ์เพลิงไหมอ้าคารสาํนกังานของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (อาคารเดิม) เมื�อปี 2553 เป็นจาํนวนเงิน 
123 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี5ยร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยศาลชั5นตน้และศาลอุทรณ์พิพากษายกฟ้องคดีนี5
เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2556 และวนัที� 14 พฤศจิกายน  2557 ตามลาํดบั อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการได้
ยื�นฎีกาต่อศาลและ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เนื�องจาก
ผลของคดียงัมีความไม่แน่นอน กลุ่มกิจการจึงไม่ไดบ้นัทึกรายไดด้งักล่าวในงบการเงินสาํหรับปี
สิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

35.2 หนี"สินที#อาจเกดิขึ"น 

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีภาระเกี�ยวกบัหนังสือคํ5าประกนักบัธนาคารเป็น
จาํนวนเงินรวม 5.13 ลา้นบาท (2560 : จาํนวน 4.68 ลา้นบาท) เพื�อคํ5าประกนัการใชไ้ฟฟ้าในการ
ดาํเนินธุรกิจตามปกติ ซึ�งผูบ้ริหารคาดวา่จะไม่มีหนี5 สินที�มีภาระสาํคญัเกิดขึ5น 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดอ้อกหนงัสือรับทราบภาระหนี5 สิน (Letter of Comfort) กบัธนาคารเกี�ยวกบั
วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ใหก้บับริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สาํนกัหกับญัชี”) ซึ� งเป็น
กิจการย่อยแห่งหนึ� ง ในวงเงิน 2,400 ลา้นบาท (2560 : จาํนวน 2,400 ลา้นบาท) เพื�อรองรับ
งานชาํระราคาหลกัทรัพยต์ราสารทุนและตราสารอนุพนัธ์ โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ รับรองว่าจะดาํรง
สัดส่วนการถือหุน้ในสํานกัหักบญัชีในอตัราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน จนกระทั�งวนัสิ5นสุด
ของระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อ นอกจากนี5  ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ยงัตอ้งให้การสนับสนุนการดาํเนินงาน
ของสาํนกัหักบญัชีเพื�อให้สาํนกัหกับญัชีมีความสามารถในการชาํระหนี5 แก่ธนาคาร ทั5งนี5  ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2561 สาํนกัหกับญัชียงัไม่มีการเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

วนัที� 26 ธันวาคม 2560 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ถูกฟ้องไล่เบี5 ยเรียกค่าเสียหายจากการไม่กาํกับดูแล
บริษทัสมาชิกใหบ้งัคบัขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑที์�กาํหนด เป็นเหตุใหโ้จทกไ์ดรั้บความเสียหาย 
โดยถูกเรียกร้องใหช้ดเชยค่าเสียหายเป็นจาํนวนเงินรวม 12.65 ลา้นบาท และ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
ศาลพิพากษาไดย้กฟ้อง โดยคดียงัอยู่ระหว่างรอโจทก์ยื�นอุทธรณ์ เนื�องจากผลของคดียงัมี
ความไม่แน่นอน กลุ่มกิจการจึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเสียหายดงักล่าวในงบการเงิน สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
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36. เครื#องมือทางการเงนิ - สัญญาซื"อขายอัตราแลกเปลี#ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีเครื�องมือทางการเงินซึ� งมีวนัครบกาํหนดงวดสุดทา้ยในการชาํระเงินของสัญญาซื5อ
ขายอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�เปิดสถานะ คือ วนัที� 25 มีนาคม 2562 จาํนวนเงินที�
จะตอ้งชาํระ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ไดแ้ก่ 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1,501,243 682,807 1,501,243 682,807 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื5อขายอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
มีดงันี5   

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 
สญัญาซื5อขายอตัราแลกเปลี�ยน     

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        
- กรณีที�มีมูลค่ายติุธรรมเชิงบวก 3,739 9,106 3,739 9,106 

สัญญาซื5อขายอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ วดัมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดบัที� 2 โดยอา้งอิง
จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเทียบบาทที�ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทั5งนี5  ขอ้มูลที�ใชเ้ป็นขอ้มูลที�สามารถสงัเกตได ้

37. เหตุการณ์ที#เกิดขึ"นภายหลังวันที#ในงบการเงิน 

วนัที� 22 มกราคม 2562 กิจการย่อยแห่งหนึ�งไดรั้บคาํฟ้องเพื�อใหช้ดใชเ้งินค่าเสียหาย ซึ�งเป็นคดีที�เกี�ยวเนื�อง
กบัคดีละเมิดเรียกทรัพยสิ์นคืนและค่าเสียหายจากการปลอมแปลงใบหุน้ โดยถูกเรียกร้องใหช้ดใชค่้าเสียหาย 
เป็นจาํนวนเงินรวม 76.23 ลา้นบาท โดยคดียงัอยู่ระหว่างการยื�นคาํให้การต่อสู้คดีในศาลชั5นตน้ ดงันั5นกิจการ
ยอ่ยจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวในงบการเงินปี 2561 

ทั5งนี5  กลุ่มกิจการได้ทาํประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของผูป้ระกอบวิชาชีพ (Financial Institutional 
Professional Indemnity Insurance) ซึ� งครอบคลุมถึงความรับผิดสาํหรับคดีนี5 แลว้ 

38. การอนุมตัิงบการเงนิ 

งบการเงินนี5ไดรั้บการอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เมื�อวนัที� 20 กมุภาพนัธ์ 2562 




