














(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 2,329,358           1,118,595           2,092,736           948,769              

เงินฝากธนาคารสาํหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน 85,569                69,086                -                         -                         

ทรัพยสิ์นหลกัประกนัและผลประโยชน์ 17 13,384,662         15,510,404         -                         -                         

เงินลงทุนระยะสั/น - สุทธิ 9 5,383,557           7,838,876           3,183,195           7,838,876           

ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อื2น 10 518,753              611,915              525,182              573,599              

เงินใหกู้ย้มืระยะสั/นแก่กิจการร่วมคา้ 7 -                         7,500                  -                         7,500                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื2น 11 217,505              94,326                184,849              62,523                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 21,919,404         25,250,702         5,985,962           9,431,267           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในกิจการยอ่ย 12 -                         -                         1,697,291           1,697,291           

เงินลงทุนในกิจการร่วม และกิจการร่วมคา้  - สุทธิ 13 988,420              968,228              791,015              800,620              

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 14 7,903,958           8,837,845           7,903,958           8,837,845           

ทรัพยสิ์นเพื2อความมั2นคงและผลประโยชน์ 18 2,205,298           1,982,549           147,916              144,156              

เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 25 832,028              798,473              832,028              798,473              

เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื/อขายล่วงหนา้ 25 110,237              104,150              -                         -                         

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการยอ่ย 7 -                         -                         5,440,834           5,240,834           

เงินสาํรองเพื2อความมั2นคงของสาํนกัหกับญัชี 19 5,590,438           5,328,576           -                         -                         

ที2ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 4,737,773           4,979,082           4,737,156           4,978,197           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 16 612,385              375,757              609,788              372,279              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 91,768                139,821              91,743                137,655              

เงินมดัจาํ 2,485                  5,485                  2,485                  5,485                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 23,074,790         23,519,966         22,254,214         23,012,835         

รวมสินทรัพย์ 44,994,194         48,770,668         28,240,176         32,444,102         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี/

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี.สินและเงนิกองทุน

หนี.สินหมุนเวยีน

เจา้หนี/หลกัประกนัและผลประโยชน์ 17 13,384,662         15,510,404         -                         -                         

เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื2น 21 1,490,467           1,317,727           1,296,758           1,119,754           

คา่ธรรมเนียมรับล่วงหนา้ 353,399              335,255              318,156              298,559              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 90,638                151,593              -                         49,194                

เงินกูย้มืระยะสั/นจากกิจการยอ่ย 7 -                         -                         1,918,713           3,783,500           

หนี/ สินหมุนเวียนอื2น 22 172,997              136,350              98,423                110,884              

รวมหนี.สินหมุนเวยีน 15,492,163         17,451,329         3,632,050           5,361,891           

หนี.สินไม่หมุนเวยีน

เจา้หนี/ทรัพยสิ์นเพื2อความมั2นคงและผลประโยชน์ 18 2,057,869           1,838,393           -                         -                         

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 25 336,254          322,847          336,254          322,847          

เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุม้ครอง

ผูล้งทุนในสัญญาซื/อขายล่วงหนา้ 25 54,041            48,802            -                         -                         

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 613,393              436,321              613,393              436,321              

หนี/ สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 12,676                -                         -                         -                         

หนี/ สินไม่หมุนเวียนอื2น 9,849                  7,712                  9,849                  7,712                  

รวมหนี.สินไม่หมุนเวยีน 3,084,082           2,654,075           959,496              766,880              

รวมหนี.สิน 18,576,245         20,105,404         4,591,546           6,128,771           

เงนิกองทุน

เงินกองทุน 24 26,090,633         28,679,406         23,313,433         26,321,432         

องคป์ระกอบอื2นของเงินกองทุน 327,315              (14,143)              335,197              (6,101)                

ส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจควบคุม 1                         1                         -                         -                         

รวมเงนิกองทุน 26,417,949         28,665,264         23,648,630         26,315,331         

รวมหนี.สินและเงนิกองทุน 44,994,194         48,770,668         28,240,176         32,444,102         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี/

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2562



(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
รายได้
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 26 5,883,591         5,722,355         2,652,268         2,601,316         
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 27 947,954            586,185            1,549,021         862,130            
รายไดอื้2น 28 454,253            269,999            2,060,116         1,901,827         
รวมรายได้ 7,285,798         6,578,539         6,261,405         5,365,273         

ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 29 1,939,471         1,687,752         1,938,260         1,687,555         
คา่ตอบแทนกรรมการ 7 27,714              27,252              24,200              23,692              
คา่ใชจ่้ายทางตรงงานบริการ 344,368            292,846            -                        -                        
คา่ใชจ่้ายอาคารและสาํนกังาน 192,513            183,063            192,118            182,654            
คา่ใชจ่้ายดา้นเทคโนโลยี 191,142            230,164            190,933            230,036            
คา่ใชจ่้ายการตลาด 172,390            160,839            158,446            139,939            
คา่ใชจ่้ายในการเผยแพร่ความรู้ 64,603              164,079            64,698              164,134            
เงินอุดหนุนใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. 30 521,154            567,203            519,154            565,203            
คา่เสื2อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 15 และ 16 524,849            482,615            523,700            482,052            
คา่ใชจ่้ายอื2น 31 238,615            182,272            214,870            164,246            
รวมค่าใช้จ่าย 4,216,819         3,978,085         3,826,379         3,639,511         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

กิจการร่วม และกิจการร่วมคา้ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13 45,383              8,630                -                        -                        
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 3,114,362         2,609,084         2,435,026         1,725,762         
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที*ไม่เกี*ยวข้องกับการดาํเนินงาน
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 25 13,930              9,937                13,930              9,937                
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญา

    ซื/อขายล่วงหนา้ - สุทธิ 25 848                   686                   -                        -                        
เงินโอนใหก้องทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน 32 (5,700,000)        -                        (5,700,000)        -                        
กลบัรายการ (เงินบริจาค) แก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย์

    แห่งประเทศไทย 7              186,132            (186,132)              186,132            (186,132)
รายได้สูง (ตํ*า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษเีงนิได้ (2,384,728)        2,433,575         (3,064,912)        1,549,567         
(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 33 (214,271)           (478,662)           46,687              (236,286)           
รายได้สูง (ตํ*า) กว่าค่าใช้จ่าย (2,598,999)        1,954,913         (3,018,225)        1,313,281         

การปันส่วนรายได้สูง (ตํ*า) กว่าค่าใช้จ่ายสําหรับปี
ส่วนที2เป็นของกิจการใหญ่ (2,598,999)        1,954,913         (3,018,225)        1,313,281         
ส่วนที2เป็นของส่วนไดเ้สียที2ไม่มีอาํนาจควบคุม -                        -                        -                        -                        

(2,598,999)        1,954,913         (3,018,225)        1,313,281         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี/

งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ.นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย



(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายไดสู้ง (ต ํ�า) กวา่คา่ใชจ่้าย (2,598,999)           1,954,913            (3,018,225)           1,313,281            

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสร็จอื�น:

รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่

   ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�นในกิจการร่วม 13 158                      (103)                     -                           -                           

   การเปลี�ยนแปลงในมูลคา่ของเงินลงทุน

       เผื�อขายที�บริหารโดยตลาดหลกัทรัพย์ 25.2 417,992               (825,957)              417,992               (825,957)              

   การเปลี�ยนแปลงในมูลคา่ของเงินลงทุน

       เผื�อขายในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 25.2 6,218                   (10,646)                6,218                   (10,646)                

   ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงัรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในภายหลงั 25.2 (82,910) 171,725 (82,912) 170,698

รวมรายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่

   ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั 341,458 (664,981) 341,298 (665,905)

รายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่

   ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั

   การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผูกพนัผลประโยชน์

       หลงัออกจากงาน 25.2 10,226                 606                      10,226                 -                           

   ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่

      ไปยงัรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายในภายหลงั 25 -                           (121) -                           -                           

รวมรายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่

   ไปยงัรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลงั 10,226 485 10,226                 -                           

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น 351,684 (664,496) 351,524 (665,905)

รายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสร็จรวม (2,247,315) 1,290,417 (2,666,701) 647,376

การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายเบด็เสร็จสําหรับปี

ส่วนที�เป็นของกิจการใหญ่ (2,247,315)           1,290,418            (2,666,701)           647,376               

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -                           (1)                         -                           -                           
(2,247,315)           1,290,417            (2,666,701)           647,376               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี1

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกจิการย่อย
งบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ-นสุดวนัที. 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย : พันบาท)

การเปลี*ยนแปลง การเปลี*ยนแปลง
ในมูลค่าของ ในมูลค่าของ ส่วนแบ่งกําไร

เงินลงทุนเผื*อขาย เงินลงทุนเผื*อขาย (ขาดทุน) รวม
ที*บริหารโดยตลาด ในกองทุนคุ้มครอง เบ็ดเสร็จอื*น องค์ประกอบ ส่วนได้เสีย รวม

เงินกองทุน หลักทรัพย์ ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ในกิจการร่วม อื*นของ รวม ที*ไม่มีอํานาจ ส่วนของ
หมายเหตุ (ดูหมายเหตุข้อ 24)  (สุทธิทางภาษี)  (สุทธิทางภาษี)  (สุทธิทางภาษี) เงินกองทุน เงินกองทุน ควบคุม เงินกองทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที* 1 มกราคม 2561 26,724,008             639,642                  11,223                     (28)                      650,837             27,374,845      2                      27,374,847         

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื2น-สุทธิจากภาษีเงินได้ 24 485                         (659,735)                 (5,142)                      (103)                    (664,980)            (664,495)          (1)                    (664,496)             

รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย 24 1,954,913               -                              -                               -                          -                         1,954,913        -                      1,954,913           

ยอดคงเหลือ ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561 28,679,406             (20,093)                   6,081                       (131)                    (14,143)              28,665,263      1                      28,665,264         
131,757                  (5,797)                  -                        -                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที* 1 มกราคม 2562 28,679,406             (20,093)                   6,081                       (131)                    (14,143)              28,665,263      1                      28,665,264         

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื2น-สุทธิจากภาษีเงินได้ 24 10,226                    335,082                  6,218                       158                     341,458             351,684           -                      351,684              

รายไดต้ํ2ากวา่ค่าใชจ้่าย 24 (2,598,999)              -                              -                               -                          -                         (2,598,999)       -                      (2,598,999)          

ยอดคงเหลือ ณ วันที* 31 ธันวาคม 2562 26,090,633             314,989                  12,299                     27                       327,315             26,417,948      1                      26,417,949         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี/

องค์ประกอบอื*นของเงินกองทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
งบแสดงการเปลี*ยนแปลงส่วนของเงินกองทุน

สําหรับปีสิ.นสุดวันที* 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม



(หน่วย : พันบาท)

การเปลี*ยนแปลง การเปลี*ยนแปลง
ในมูลค่าของ ในมูลค่าของ

เงินลงทุนเผื*อขาย เงินลงทุนเผื*อขาย รวม
ที*บริหารโดยตลาด ในกองทุนคุ้มครอง องค์ประกอบ รวม

เงินกองทุน หลักทรัพย์ ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ อื*นของ ส่วนของ
หมายเหตุ (ดูหมายเหตุข้อ 24)  (สุทธิทางภาษี)  (สุทธิทางภาษี) เงินกองทุน เงินกองทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที* 1 มกราคม 2561 25,008,151               648,581                     11,223                         659,804                  25,667,955             
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื2น-สุทธิจากภาษีเงินได้ 24 -                                (660,763)                    (5,142)                         (665,905)                 (665,905)                 
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ้่าย 24 1,313,281                 -                                 -                                  -                              1,313,281               
ยอดคงเหลือ ณ วันที* 31 ธันวาคม 2561 26,321,432               (12,182)                      6,081                           (6,101)                     26,315,331             

ยอดคงเหลือ ณ วันที* 1 มกราคม 2562 26,321,432               (12,182)                      6,081                           (6,101)                     26,315,331             

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื2น-สุทธิจากภาษีเงินได้ 24 10,226                      335,080                     6,218                           341,298                  351,524                  
รายไดต้ํ2ากวา่ค่าใชจ้่าย 24 (3,018,225)                -                                 -                                  -                              (3,018,225)              
ยอดคงเหลือ ณ วันที* 31 ธันวาคม 2562 23,313,433               322,898                     12,299                         335,197                  23,648,630             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี/

องค์ประกอบอื*นของเงินกองทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
งบแสดงการเปลี*ยนแปลงส่วนของเงินกองทุน (ต่อ)

สําหรับปีสิ.นสุดวันที* 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
รายไดสู้ง(ตํ2า)กว่าค่าใชจ่้ายก่อนภาษีเงินได้ (2,384,728)   2,433,575     (3,064,912)   1,549,567     
รายการปรับปรุง

ค่าเสื2อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 15 และ 16 524,849        482,615        523,700        482,052        
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ (843,366)      (593,398)      (1,516,714)   (861,978)      
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 25 (13,930)        (9,937)          (13,930)        (9,937)          
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน

ในสัญญาซื/อขายล่วงหนา้ - สุทธิ 25 (848)             (686)             -                   -                   
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน (3,395)          -                   (3,395)          -                   
หนี/สงสัยจะสูญ 1,763            -                   3,544            -                   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 23 192,132        51,008          192,132        51,008          
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 52                 507               52                 507               
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน

กิจการร่วม และกิจการร่วมคา้ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13 (45,383)        (8,630)          -                   -                   
(2,572,854)   2,355,054     (3,879,523)   1,211,219     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี/

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ.นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
การเปลี2ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี/ สินดาํเนินงาน
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ2มขึ/น) ลดลง

ทรัพยสิ์นหลกัประกนัและผลประโยชน์ 2,125,742     (2,112,519)   -                   -                   
ลูกหนี/การคา้และลูกหนี/ อื2น 102,061        195,996        127,681        256,360        
สินทรัพยห์มุนเวียนอื2น 13,827          (19,118)        9,197            (11,474)        
ทรัพยสิ์นเพื2อความมั2นคงและผลประโยชน์ (222,749)      (80,152)        (3,760)          (1,646)          
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ (33,457)        (11,750)        (33,457)        (11,750)        
เงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื/อขายล่วงหนา้ (6,321)          (13,007)        -                   -                   
เงินมดัจาํ 3,000            (500)             3,000            (500)             

หนี/ สินดาํเนินงานเพิ2มขึ/น (ลดลง)
เจา้หนี/หลกัประกนัและผลประโยชน์ (2,125,742)   2,112,519     -                   -                   
เจา้หนี/การคา้และเจา้หนี/ อื2น 180,274        218,991        184,538        182,819        
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหนา้ 18,144          21,388          19,597          25,029          
หนี/ สินหมุนเวียนอื2น 35,889          18,966          (13,219)        19,773          
เจา้หนี/ทรัพยสิ์นเพื2อความมั2นคงและผลประโยชน์ 219,476        78,506          -                   -                   
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน

ในหลกัทรัพย์ 13,407          9,472            13,407          9,472            
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุน

คุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื/อขายล่วงหนา้ 5,239            11,978          -                   -                   
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 23 (4,076)          (18,666)        (4,076)          (18,568)        
รับโอนพนกังานจากบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   1,354            
หนี/ สินไม่หมุนเวียนอื2น 2,099            (1,942)          2,099            (1,045)          
เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน (2,246,041)   2,765,216     (3,574,516)   1,661,043     
หกั จ่ายภาษีเงินได้ (434,413)      (553,532)      (171,030)      (353,187)      

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน (2,680,454)   2,211,684     (3,745,546)   1,307,856     

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ.นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
รายไดจ้ากเงินลงทุน 695,567        375,973        661,827        386,611        
เงินปันผลรับ 143,356        211,998        814,866        532,529        
เงินสดจ่ายซื/อเงินลงทุนระยะสั/น 9 (2,472,237)   (3,018,708)   (271,875)      (3,018,708)   
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั/น 9 4,904,849     2,044,831     4,904,849     2,044,831     
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 13,000          -                   13,000          -                   
เงินสดจ่ายซื/อเงินลงทุนทั2วไป 14 (24,500)        -                   (24,500)        -                   
เงินสดรับจากการใหกู้ย้มืระยะสั/นแก่กิจการร่วมคา้ 7 7,500            -                   7,500            -                   
เงินใหกู้ย้มืระยะสั/นแก่กิจการร่วมคา้ 7 -                   (7,500)          -                   (7,500)          
เงินสดจ่ายซื/อเงินลงทุนระยะยาว 14 (1,999,380)   (3,703,981)   (1,999,380)   (3,703,981)   
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว 14 3,398,504     2,303,330     3,398,504     2,303,330     
เงินรับจากการใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการยอ่ย 7 -                   -                   -                   5,957            
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการยอ่ย 7 -                   -                   (200,000)      (200,000)      
เงินสาํรองเพื2อความมั2นคงของสาํนกัหกับญัชี (261,862)      (204,256)      -                   -                   
เงินสดจ่ายซื/อที2ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 และ 16 (148,220)      (298,163)      (148,220)      (297,941)      
เงินสดรับจากการขายที2ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,643            -                   1,643            -                   
เงินสดจ่ายซื/อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (381,177)      (85,017)        (381,177)      (82,121)        
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกาํไรในกิจการร่วมคา้ 13 -                   2,047            -                   -                   
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกาํไรในกิจการร่วม 13 15,743          12,595          -                   -                   
รับผลประโยชน์กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 13,832          12,924          13,832          12,924          
รับผลประโยชน์กองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื/อขายล่วงหนา้ 1,082            1,029            -                   -                   
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 3,907,700     (2,352,898)   6,790,869     (2,024,069)   

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ.นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(หน่วย : พนับาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั/นจากกิจการยอ่ย 7 -                   -                   458,713        1,226,000     
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั/นจากกิจการยอ่ย 7 -                   -                   (2,323,500)   (364,000)      
ดอกเบี/ยจ่าย -                   -                   (36,569)        (51,360)        
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ -                   -                   (1,901,356)   810,640        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ*มขึ.น (ลดลง) สุทธิ 1,227,246     (141,214)      1,143,967     94,427          
ยอดคงเหลือตน้ปี 1,187,681     1,328,895     948,769        854,342        
ยอดคงเหลือปลายปี 2,414,927     1,187,681     2,092,736     948,769        

ข้อมูลงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ*มเติม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 2,329,358     1,118,595     2,092,736     948,769        
เงินฝากธนาคารสาํหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน 85,569          69,086          -                   -                   

2,414,927     1,187,681     2,092,736     948,769        
รายการที2ไม่ใช่เงินสด
ผลกาํไร (ขาดทุน) ที2ยงัไม่เกิดขึ/นจริงจากหลกัทรัพยเ์ผื2อขาย 418,150        (826,060)      417,992        (825,957)      
ผลกาํไร (ขาดทุน) ที2ยงัไม่เกิดขึ/นจริงจากหลกัทรัพยเ์ผื2อขาย

ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย์ 25.2 6,218            (10,646)        6,218            (10,646)        
เจา้หนี/ อื2นจากการซื/อสินทรัพย์ 18,735          26,269          18,735          26,269          

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ.นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ2งของงบการเงินนี/
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2562 

 

1. ข้อมูลทั#วไป 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย “ตลาดหลกัทรัพย”์ เป็นนิติบุคคลที�จดัตั5งขึ5นตามพระราชบญัญติัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อทาํหนา้ที�เป็นตลาดหรือศูนยก์ลางการซื5อขาย
หลกัทรัพย ์และให้บริการที�เกี�ยวขอ้งโดยไม่นาํผลกาํไรมาแบ่งปันกนั ตลาดหลกัทรัพยเ์ริ�มการซื5อขาย
หลักทรัพย์เมื�อวนัที�  30 เมษายน 2518 ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และที�อยูที่�จดทะเบียนตั5งอยู่เลขที� 93 ชั5น 17 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงาน ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกิจการยอ่ยรวมเรียกวา่กลุ่มกิจการ 

ธุรกิจหลกัของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกิจการย่อย ที�สาํคญัสรุปไดด้งันี5  
1) ธุรกิจด้านตราสารทุน ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดระบบการซื5 อขายหลักทรัพย ์

จดทะเบียน การให้บริการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย ์การบริหารงานรับฝากหลักทรัพย ์
รวมถึงการกาํกบัดูแลการซื5อขายหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน บริษทัจดทะเบียนและบริษทัสมาชิก 

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

3) การบริการดา้นเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การใหบ้ริการระบบงานซื5อขายหลกัทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต การใหบ้ริการขอ้มูล รวมถึงการให้บริการบริษทัหลกัทรัพย ์  

4) การบริการงานนายทะเบียนและการบริการกองทุน ได้แก่ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์และ 
งานบริการกองทุน 
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รายละเอียดของกิจการยอ่ย กิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี5  

   สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 
  ประเทศที# ร้อยละ 

ชื#อกิจการ ลักษณะธุรกิจ กิจการจดัตั"ง 2562 2561 
กิจการย่อยทางตรง     
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั การให้บริการงานรับฝากและ ไทย 100.00 100.00 
  งานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์    
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม การบริหารกองทุนรวม ไทย 100.00 100.00 
   เพื�อผูล้งทุนตา่งดา้ว จาํกดั      
บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั การจดัการการลงทุนใน ไทย 100.00 100.00 
  ตราสาร NVDR    
บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จาํกดั การให้บริการระบบงาน ไทย 100.00 100.00 
  ดา้นคอมพิวเตอร์    
บริษทั ตลาดสญัญาซื5อขายล่วงหนา้ ศูนยซื์5อขายสญัญาซื5อขาย ไทย 100.00 100.00 
   (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  ล่วงหนา้    
บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั สาํนกัหกับญัชีและบริการระบบงาน 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 
  อิเล็กทรอนิกส์เพื�อการระดมทุน    
     
กิจการร่วมค้า     
บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั (1)  ธุรกิจสื�อที�เนน้การให้ความรู้ ไทย 50.00 50.00 

(จดทะเบียนเลิกบริษทั วนัที� 26 ธนัวาคม 2561)  ดา้นการเงินและการลงทุน    
     
กิจการร่วม     
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ กองทุน ไทย 8.59 9.42 
   การชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ (2)     
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์ การให้สินเชื�อเพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์ ไทย 40.65 40.65 
   จาํกดั (มหาชน) (3)  และกิจการการยืม และใหย้มื    
  หลกัทรัพย ์    
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รายละเอียดของกิจการร่วมและกิจการร่วมคา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี5   
1) บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั   

บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั  ดาํเนินธุรกิจสื�อที�นาํเสนอเนื5อหาดา้นเศรษฐกิจและการลงทุน เพื�อประโยชน์
ต่อการตัดสินใจลงทุนและการบริหารเงินส่วนบุคคล ตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ร่วมงานกับบริษทัที� ถือหุ้น
ร่วมกนัแห่งหนึ� ง โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิร่วมกนั ดงันั5นเงินลงทุนในบริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั 
จึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้  

บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั เป็นบริษทัจาํกดั และหุน้ของบริษทันี5 ไม่มีราคาเสนอซื5อขายในตลาด  

ทั5งนี5  บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในวนัที� 
26 ธนัวาคม 2561 โดยปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการชาํระบญัชี 

2) กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชําระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย์ ดาํเนินงานภายใต้
ขอ้กาํหนดของระเบียบวิธีปฏิบติัเรื�องกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่ง
มอบหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 1) พ.ศ. 2541 ซึ� งกาํหนดให้ตลาดหลกัทรัพยล์งทุนโดยการจ่ายเงินสมทบ
ครั5 งเดียว เป็นจาํนวนเงิน 100 ล้านบาท และสัดส่วนการถือครองจะเปลี�ยนแปลงลดลงไปตาม
สัดส่วนของเงินสมทบเพิ�มเติมที�สมาชิกกองทุนจ่ายเขา้กองทุนฯ ในอนาคต ตลาดหลกัทรัพยไ์ม่ได้
ควบคุมการดาํเนินงานแต่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจเกี�ยวกบันโยบายทางการเงินและการดาํเนินงาน
ของกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ดงันั5นเงินลงทุนใน
กองทุนดงักล่าวจึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม 

3) บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลักทรัพย ์จาํกัด (มหาชน) เป็นแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่อง
ใหแ้ก่บริษทัหลกัทรัพย ์และสนบัสนุนการพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย ์อยา่งย ั�งยนื ทั5งนี5  ตลาดหลกัทรัพย ์
ไดแ้ต่งตั5งตวัแทนของตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 5 คนเขา้เป็นกรรมการบริษทั ซึ� งมีองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการจาํนวนทั5 งสิ5น 11 คนโดยกรรมการบริษทัจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี�ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทั ดงันั5นเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุน
ในกิจการร่วม 

บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และหุน้ของบริษทั
นี5ไม่มีราคาเสนอซื5อขายในตลาด 
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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 ไดจ้ดัทาํขึ5นโดยใช้เกณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่า
องคป์ระกอบของงบการเงินยกเวน้เรื�องเงินลงทุนที�อธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป  

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย กาํหนด 
ให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซึ� งจดัทาํขึ5นตามกระบวน     
การในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และตอ้งเปิดเผยเรื�องการใช้ดุลยพินิจ
ของผูบ้ริหารหรือความซับซ้อน หรือเกี�ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที� มีนัยสําคัญต่อ                    
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 3 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ5นจากงบการเงินตามกฎหมาย
ที�เป็นภาษาไทย ในกรณีที�มีเนื5อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ให้ใช้
งบการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

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

สาํหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 
ในระหว่างงวด กลุ่มกิจการไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่
รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที�ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ5นเพื�อให้มีเนื5อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์
การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี5 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มกิจการ อยา่งไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ�งไดมี้การเปลี�ยนแปลง
หลกัการสําคญัคือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํ
กบัลูกคา้ โดยนโยบายการบญัชีเกี�ยวกบัรายไดข้องกลุ่มกิจการไดถู้กเปิดเผยรายละเอียดไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.18 การนํามาตรฐานมาถือปฏิบัติไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ 
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2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ�งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

สภาวิชาชีพบัญชีไดอ้อกประกาศเกี�ยวกบัมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ� งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
และจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที� มีรอบระยะเวลาบัญชีที� เริ� มในหรือหลงัวนั ที�                         
1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ดงันี5  

มาตรฐานกลุ่มเครื�องมือทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที� 32 การแสดงรายการสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื�องมือทางการเงิน 
ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที� 19 การชาํระหนี5 สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี�ยวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า
เครื�องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ5 น และหลักการเกี�ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี� ยง 
รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื�องมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านี5จะนาํมา
แทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินเมื�อมีผลบงัคบัใช ้



 
- 6 - 

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี5  กาํหนดหลกัการสําหรับการระบุสัญญาเช่าและวิธีปฏิบติั
ในงบการเงินทั5งทางดา้นผูเ้ช่าและผูใ้หเ้ช่า  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี5นํามาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที�
เกี�ยวข้องกับเรื�องสัญญาเช่าเมื�อมีผลบังคับใช้ ได้แก่ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  17 เรื� อง 
สัญญาเช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15 เรื�อง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�
ใหแ้ก่ผูเ้ช่า การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 เรื�อง การประเมินเนื5อหาสญัญาเช่าที�ทาํ
ขึ5นตามรูปแบบกฎหมาย และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 4 เรื�อง 
การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

สําหรับการบญัชีทางดา้นผูเ้ช่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี5 มีการเปลี�ยนแปลง
อยา่งเป็นสาระสาํคญั โดยยกเลิกการแยกประเภทระหวา่งสญัญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาเช่า
การเงินภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้รายการสินทรัพย์
สิทธิการใช้และหนี5 สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที�สัญญาเช่าเริ�มมีผลสาํหรับสัญญาเช่าทั5งหมด 
ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั5นและสัญญาเช่าซึ�งสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ�า อยา่งไรก็ตามการบญัชี
สําหรับผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่า
การเงินโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 17 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินอื�นๆ  

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที� 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัที� 19 ผลประโยชน์พนกังาน 
ฉบบัที� 23 ตน้ทุนการกูย้ืม 
ฉบบัที� 28 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 3 การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที� 11 การร่วมการงาน 

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการไดป้ระเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวแลว้ 
และเชื�อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มกิจการในงวด                 
ที�จะเริ�มถือปฏิบติั 
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2.3 บญัชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในกิจการยอ่ยและกิจการร่วม และกิจการร่วมคา้ 
1) กิจการย่อย 

กิจการย่อยหมายถึงกิจการ (ซึ� งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที�กลุ่มกิจการควบคุม การควบคุม
เกิดขึ5 นเมื�อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี� ยวข้องกับ                   
ผู ้ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้ เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช ้                 
อาํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของกิจการย่อยไวใ้นงบการเงิน
รวมตั5งแต่วนัที�กลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมกิจการย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงิน
ของกิจการยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัที�กลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม 

ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ5 นจริงระหว่างกลุ่มกิจการถูกตัด
รายการในการจดัทํางบการเงินรวม ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ5 นจริงก็จะตัดรายการในทํานอง
เดียวกนั เวน้แต่รายการนั5นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า นโยบาย
การบญัชีของกิจการยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในกิจการย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า 
ตน้ทุนจะมีการปรับเพื�อสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงสิ�งตอบแทนที�เกิดขึ5นจากการเปลี�ยนแปลง
มูลค่าของสิ�งตอบแทนที�คาดวา่จะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั5นจะรวมตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งจากการ
ไดม้าของเงินลงทุนนี5  

2) รายการและส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 
กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนเงินกองทุน
ของกลุ่มกิจการ สําหรับการซื5อส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทน          
ที�จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที�ซื5 อมาในกิจการย่อยจะถูกบันทึก                          
ในส่วนของเงินกองทุน และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายในส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม                
จะถูกบนัทึกในส่วนของเงินกองทุน 

3) การจาํหน่ายกิจการย่อย 
เมื�อกลุ่มกิจการสูญเสียการควบคุม ส่วนไดเ้สียในหุ้นที�เหลืออยู่จะวดัมูลค่าใหม่โดยใช้มูลค่า
ยุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าจะรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใช้จ่าย มูลค่ายุติธรรมนั5นจะถือเป็น
มูลค่าตามบญัชีเริ�มแรกของมูลค่าของเงินลงทุนเพื�อวตัถุประสงค์ในการวดัมูลค่าในเวลาต่อมา
ของเงินลงทุนที�เหลืออยู่ในรูปของกิจการร่วม กิจการร่วมคา้ หรือสินทรัพยท์างการเงิน สาํหรับ
ทุกจาํนวนที�เคยรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื�นในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการนั5นจะถูก
ปฏิบติัเสมือนว่ากลุ่มกิจการมีการจาํหน่ายสินทรัพยห์รือหนี5สินที�เกี�ยวขอ้งนั5นออกไป 
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4) กิจการร่วม 
กิจการร่วมเป็นกิจการที�กลุ่มกิจการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญแต่ไม่ถึงกับควบคุม                          
ซึ� งโดยทั�วไปก็คือการที�กลุ่มกิจการถือหุ้น ที�มีสิทธิออกเสียงอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 
ของสิทธิออกเสียงทั5 งหมด เงินลงทุนในกิจการร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงใน                    
งบการเงินรวม ภายใตวิ้ธีส่วนไดเ้สีย กลุ่มกิจการรับรู้เงินลงทุนเมื�อเริ�มแรกดว้ยราคาทุน มูลค่า
ตามบัญชีของเงินลงทุนนี5จะเพิ�มขึ5นหรือลดลงในภายหลงัวนัที�ไดม้าดว้ยส่วนแบ่งกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูไ้ดร้ับการลงทุนตามสัดส่วนที�ผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ เงินลงทุนในกิจการร่วมของ
กลุ่มกิจการรวมถึงค่าความนิยมที�ระบุได ้ณ วนัที�ซื5อเงินลงทุน 

ถา้ส่วนของเงินกองทุนในกิจการร่วมนั5นลดลงแต่ยงัคงมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญั กิจการตอ้ง
จดัประเภทรายการที�เคยรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�นเขา้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเฉพาะ
สดัส่วนในส่วนของเงินกองทุนที�ลดลง 

ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมที�เกิดขึ5นภายหลงัการไดม้าจะรวมไว ้      
ในรายได้และค่าใช้จ่าย และส่วนแบ่งในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื�น ที� เกิดขึ5 นภายหลัง                      
การไดม้าจะรวมไวใ้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื�น ผลสะสมของการเปลี�ยนแปลงภายหลงั
การไดม้าดงักล่าวขา้งตน้ จะปรับปรุงกบัราคาตามบญัชีของเงินลงทุน และเมื�อส่วนแบ่งขาดทุน
ของกลุ่มกิจการในกิจการร่วมมีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการ                    
ในกิจการร่วมนั5น กลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนั
ในหนี5ของกิจการร่วมหรือรับวา่จะจ่ายหนี5แทนกิจการร่วม 

กลุ่มกิจการมีการพิจารณาทุกสิ5นรอบระยะเวลาบญัชีว่ามีขอ้บ่งชี5 ที�แสดงว่าเงินลงทุนในกิจการ
ร่วมเกิดการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชี5 เกิดขึ5น กลุ่มกิจการจะคาํนวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
โดยเปรียบเทียบมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และรับรู้ผลต่างไป
ที�ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนในกิจการร่วมในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ 

รายการกาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ5นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบักิจการร่วมจะตดับญัชีเท่าที�กลุ่มกิจการ
มีส่วนได้เสียในกิจการร่วมนั5น รายการขาดทุนที�ยงัไม่ได้เกิดขึ5นจริงก็จะตัดบัญชีในทาํนอง
เดียวกนั เวน้แต่รายการนั5นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหวา่งกนัเกิดการดอ้ยค่า 

กิจการร่วมจะเปลี�ยนนโยบายการบญัชีเท่าที�จาํเป็นเพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของ
กลุ่มกิจการ กาํไรและขาดทุนจากการลดสดัส่วนในกิจการร่วมจะรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
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ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในกิจการร่วม จะบันทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการ
ด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื�อสะท้อนการเปลี�ยนแปลงสิ� งตอบแทนที� เกิดขึ5 นจากการ
เปลี�ยนแปลงมูลค่าของสิ�งตอบแทนที�คาดว่าตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั5นจะรวมตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้ง
จากการไดม้าของเงินลงทุนนี5  

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

รายการกาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ5นจริงระหว่างกลุ่มกิจการกบักิจการร่วมคา้จะตดับญัชีเท่าที�
กลุ่มกิจการมีส่วนได้เสียในการร่วมค้านั5น รายการขาดทุนที�ยงัไม่ได้เกิดขึ5นจริงก็จะตัดบัญชี                   
ในทาํนองเดียวกัน เวน้แต่รายการนั5นมีหลกัฐานว่าสินทรัพย์ที�โอนระหว่างกนัเกิดการด้อยค่า 
กิจการร่วมคา้จะเปลี�ยนนโยบายการบัญชีเท่าที�จาํเป็น เพื�อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชี
ของกลุ่มกิจการ  

2.4   เงินตราต่างประเทศ 
ก) สกลุเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงิน 

รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของ
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัที� กิจการดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงาน)  
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
แปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี5 สินที� เป็นตวัเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน  
ณ วนัสิ5นปี ไดบ้นัทึกไวใ้นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 
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เมื�อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
เบ็ดเสร็จอื�น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี�ยนทั5 งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั5นจะรับรู้ไว ้                 
ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จอื�นดว้ย ในทางตรงขา้มการรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการ                  
ที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นรายไดห้รือค่าใช้จ่าย องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี�ยนทั5งหมดของกาํไร
หรือขาดทุนนั5นจะรับรู้ไวใ้นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายดว้ย 

2.5 หลกัทรัพยอ์า้งอิง 
หลกัทรัพยอ์า้งอิงที�บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั (กิจการย่อย) ถือครองอยู่ ซึ� งถือเป็นสินทรัพยท์าง
การเงิน และตราสารประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที์�เกิดจากหลกัทรัพยอ์า้งอิงหรือตราสาร
ประเภท Non-voting Depository Receipts (NVDRs) สาํหรับหลกัทรัพยด์งักล่าว ซึ� งถือเป็นหนี5สิน
ทางการเงิน กิจการยอ่ยไดน้าํสินทรัพยท์างการเงินและหนี5 สินทางการเงินดงักล่าวมาหกักลบและ
แสดงจาํนวนสุทธิในงบการเงิน เนื�องจากตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขในหนงัสือชี5ชวนกาํหนดให้
กิจการย่อยออก NVDRs และนําเงินที�ได้จากการขาย NVDRs ไปลงทุนในหลกัทรัพยอ์า้งอิงไทย                     
ที�เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในจาํนวนและระยะเวลาเดียวกนั 
(Back to back) นอกจากนี5ผลประโยชน์ทางการเงินที�กิจการยอ่ยไดร้ับในฐานะเป็นผูถื้อหลกัทรัพย ์
กิจการย่อยมีภาระที�จะต้องจ่ายคืนสิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าวทั5 งจาํนวนให้กับนักลงทุน                     
ใน NVDRs ตามเงื�อนไขที�กาํหนดในหนังสือชี5 ชวน กิจการย่อยจึงมิไดบ้ันทึกผลประโยชน์ที�ไดร้ับ
ดงักล่าวเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการ 

2.6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน 
ทุกประเภท (แต่ไม่รวมเงินฝากสถาบนัการเงินประเภทที�ตอ้งจ่ายคืนเมื�อสิ5นระยะเวลาที�กาํหนด) 
เงินลงทุนระยะสั5นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงและมีวตัถุประสงค์ในการถือไวเ้พื�อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
และจ่ายชาํระภาระผูกพนัในระยะสั5น ซึ� งมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัที�ไดม้า  
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2.7 เงินลงทุน 
กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในกิจการย่อยและกิจการร่วมและ
กิจการร่วมค้า เป็น 4 ประเภท คือ  1) เงินลงทุนเพื� อค้า  2) เงินลงทุนที� ถือจนครบกําหนด  
3) เงินลงทุนเผื�อขาย  และ  4) เงินลงทุนทั�วไป  การจดัประเภทขึ5นอยู่กบัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน 
ฝ่ายบริหารจะเป็นผู ้กําหนดการจัดประเภทที� เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ
ทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  

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

2) เงินลงทุนที� ถือจนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที�มีกําหนดเวลาและผูบ้ริหารตั5งใจแน่วแน่และ 
มีความสามารถถือไวจ้นครบกาํหนดได้แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบ
กาํหนดภายใน 12 เดือนนบัแต่วนัสิ5นรอบระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

3) เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่อง
หรือเมื�ออตัราดอกเบี5ยเปลี�ยนแปลง  ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีที�
ฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงที�จะถือไวใ้นช่วงเวลานอ้ยกว่า 12 เดือนนบัแต่วนัสิ5นรอบระยะเวลา
รายงาน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็น        
ที�ตอ้งขายเพื�อเพิ�มเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน 

4) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื5อขายคล่องรองรับ  

เงินลงทุนทั5 ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ� มแรกด้วยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทน              
ที�ใหไ้ปเพื�อให้ไดม้าซึ�งเงินลงทุนนั5นรวมทั5งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ 

เงินลงทุนเพื�อคา้และเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายติุธรรม มลูค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนวดัตามราคาเสนอซื5อ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ5นรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิง
ราคาเสนอซื5 อล่าสุดจากตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และศูนยซื์5 อขายตราสารหนี5 ไทย 
รายการกําไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ5 นจริงของเงินลงทุนเพื�อค้ารับรู้ในรายได้และค่าใช้จ่าย 
รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ5 นจริงของเงินลงทุนเผื�อขายรับรู้ในส่วนของรายได้และ
ค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น 

เงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกําหนดวัดมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย                
ตามอตัราดอกเบี5ยที�แทจ้ริง หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า 
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เงินลงทุนทั�วไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า 

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีข้อบ่งชี5 ว่าเงินลงทุนนั5นอาจมีค่าเผื�อ        
การดอ้ยค่าเกิดขึ5น หากราคาตามบญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน กิจการจะ
บนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ในการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที� ได้รับจาก                       
การจาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกบัราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั5นจะบันทึกรวมอยู่ในรายไดแ้ละ
ค่าใช้จ่าย กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี5หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไป
บางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใช้วิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ5 าหนักด้วย           
ราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั5งหมดที�ถือไว ้

2.8 ลูกหนี5การคา้และลูกหนี5 อื�น 
ลูกหนี5การคา้และลูกหนี5 อื�นแสดงในราคาตามใบแจง้หนี5หกัดว้ยค่าเผื�อหนี5สงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

ค่าเผื�อหนี5สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหนี5  และการคาดการณ์เกี�ยวกบั
การชาํระหนี5 ในอนาคตของลูกค้า ประเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต สถานการณ์ที�อาจ                 
ทาํให้ทราบและระบุไดถึ้งการผิดนัดชาํระหนี5  และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด ลูกหนี5 การคา้                    
และลูกหนี5 อื�นจะถูกจาํหน่ายออกจากบญัชีเมื�อทราบว่าเป็นหนี5 สูญ และจะบนัทึกไวเ้ป็นส่วนหนึ� ง
ของค่าใชจ่้ายอื�นในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จ  

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

ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ 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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ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระมาณการอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคารและอุปกรณ์ของกลุ่ม
กิจการ โดยผูบ้ริหารจะมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และ
แก้ไขตามความเหมาะสม ณ วนัสิ5นงวด หากมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์                    
มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพ             
หรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้

ในกรณีที�ราคาตามบญัชีสูงกวา่มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ราคาตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบั
มูลค่าที�คาดวา่จะไดร้ับคืนทนัที 

การซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จในระหว่างงวดบญัชีที�เกิด
รายการนั5น ตน้ทุนของการปรับปรุงใหดี้ขึ5นที�สําคญัจะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์
หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า การปรับปรุงนั5นจะทาํให้กลุ่มกิจการไดป้ระโยชน์กลบัคืนมา
มากกว่าการใชป้ระโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยที์�ไดม้า การปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเสื�อมราคา
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชนที์�เหลืออยูข่องสินทรัพยที์�เกี�ยวขอ้ง  

รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายคาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บกบัราคา
ตามบญัชีและจะรวมไวอ้ยูใ่นงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ 

2.10 เงินกูย้ืม 
เงินกูย้ืมรับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ5น เงินกูย้ืมวดัมูลค่า
ในเวลาต่อมาดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามอตัราดอกเบี5 ยที�แทจ้ริง ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทน 
(หักดว้ยตน้ทุนการจดัทาํรายการที�เกิดขึ5น) เมื�อเทียบกบัมูลค่าที�จ่ายคืน เพื�อชําระหนี5 นั5นจะรับรู้                 
ในรายไดห้รือค่าใชจ่้ายตลอดช่วงเวลาของการกูย้ืม 

2.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�กลุ่มกิจการซื5อมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
สิทธิบัตร และสิทธิในการดําเนินงาน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมและขาดทุน                  
จากการดอ้ยค่า สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ
โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที�คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัที�อยู่ใน
สภาพพร้อมใชง้าน ระยะเวลาที�คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจภายใน 2 - 10 ปี  
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ต้นทุนที� ใช้ในการพัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน 
งบรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเมื�อเกิดขึ5น ตน้ทุนโดยตรงในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซึ� งสามารถระบุไดแ้ละเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�อยู่ภายใตก้ารควบคุมของกิจการ และคาดว่า
จะไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกวา่ 1 ปี จะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตน้ทุน
โดยตรงรวมถึงราคาซื5 อ และรายจ่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัเตรียมสินทรัพยใ์ห้พร้อมที�จะ             
ใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายซึ� งทําให้เพิ�มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เกินกวา่ขีดความสามารถเดิมจะบนัทึกเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

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

2.12 การดอ้ยค่า  
สินทรัพยที์�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั ซึ� งไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า
เป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอื์�นที�มีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์บ่งชี5 วา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
จะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ซึ�งหมายถึงจาํนวน
ที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพยจ์ะถูก
จดัเป็นหน่วยที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได ้เพื�อวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า 
สินทรัพยที์�ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินซึ�งรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าไปแลว้ จะถูกประเมิน
ความเป็นไปไดที้�จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ5นรอบระยะเวลารายงาน 

2.13 หนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5ย 
หนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5 ยบันทึกเริ� มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที� เกี�ยวกับการเกิดหนี5 สิน 
ภายหลงัจากการบนัทึกหนี5 สินที�มีภาระดอกเบี5ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่าง
ระหว่างยอดหนี5 เริ�มแรกและยอดหนี5 เมื�อครบกาํหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
เบด็เสร็จตลอดอายกุารกูยื้มโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบี5ยที�แทจ้ริง 

2.14 เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5 อื�น 
เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5 อื�นแสดงในราคาทุน 
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2.15 ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
1) ผลประโยชนร์ะยะสั5น 

กลุ่มกิจการรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม และสิทธิการลาพกัร้อน
สะสมเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดรายการ 

2) กองทุนสาํรองเลี5ยงชีพ 
กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั5งกองทุนสํารองเลี5ยงชีพ โดยใชแ้ผนการกาํหนดอตัราการจ่ายสมทบ โดยที�
สินทรัพยข์องกองทุนไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการและบริหารโดยผูจ้ดัการ
กองทุนภายนอก กองทุนสํารองเลี5ยงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินเขา้สมทบกองทุนจากพนักงาน
และกลุ่มกิจการ เงินจ่ายสมทบเข้ากองทุนสํารองเลี5 ยงชีพของกลุ่มกิจการบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�ไดจ่้ายเงินสมทบนั5น 

3) ผลประโยชนเ์มื�อเกษียณอายแุละผลประโยชน์อื�น 
ผลประโยชนพ์นกังานที�จะไดรั้บเมื�อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ5นอยู่กบัหลายปัจจยั เช่น 
อายุ จาํนวนปีที�ให้บริการ และค่าตอบแทน นอกจากนั5 น กลุ่มกิจการจดัให้มีโครงการ
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื�นของพนกังาน ไดแ้ก่ รางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

หนี5 สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของภาระผูกพนั ณ วนัที�สิ5นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
โครงการ ภาระผูกพันนี5 ค ํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระด้วยวิธีคิดลด                         
แต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ซึ� งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดย               
การคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล 
ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที�จะจ่ายภาระผูกพัน และวนัครบกําหนดของพันธบัตร
ใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งชาํระภาระผูกพนั โดยกลุ่มกิจการจะมีการทบทวนขอ้สมมติฐาน     
ที�ใชเ้ป็นประจาํทุกปี 

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยที� เกิดขึ5นจากการ
ปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในเงินกองทุน
ผา่นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ5น 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ตน้ทุนบริการในอดีตที� เกี�ยวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้
และค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จ เมื�อการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้



 
- 16 - 

 

 

4) ผลประโยชนเ์มื�อเลิกจา้ง 
ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งจะจ่ายเมื�อกลุ่มกิจการ ยกเลิกการจา้งงานก่อนวนัเกษียณตามปกติ 
หรือเสนอที�จะให้ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้ง เพื�อสนบัสนุนการออกจากงานดว้ยความสมคัรใจ
ของพนักงาน กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งเฉพาะเมื�อกลุ่มกิจการมีโครงการ                    
ที� เป็นทางการอย่างละเอียดสําหรับการเลิกจ้างและไม่สามารถยกเลิกโครงการนั5นได ้                  
ในส่วนของการเสนอที�จะให้ผลประโยชน์เมื�อเลิกจา้งด้วยความสมัครใจนั5นจะคาํนวณ                 
จากจาํนวนพนักงานที�คาดว่าจะยอมรับข้อเสนอ ผลประโยชน์ที�มีกาํหนดชําระเกินกว่า                
12 เดือนภายหลงัรอบระยะเวลารายงานตอ้งคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั 

2.16 ประมาณการหนี5 สิน 
ประมาณการหนี5 สินจะรับรู้ต่อเมื�อกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ                            
ตามขอ้ตกลงที�จดัทาํไว ้อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั5น                   
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะส่งผลให้กิจการตอ้งสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการ
จาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ ประมาณการหนี5 สินจะไม่รับรู้สําหรับขาดทุนจากการดาํเนินงาน
ในอนาคต 

ในกรณีที�มีภาระผูกพนัที�คลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการ      
จะสูญเสียทรัพยากรเพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนัเหล่านั5น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวม
ของภาระผูกพันทั5 งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที� กิจการจะสูญเสียทรัพยากร                     
เพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า  

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี5 สิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่า
จะตอ้งนํามาจ่ายชาํระภาระผูกพนั โดยใช้อตัราก่อนภาษีซึ� งสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์
ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี�ยงเฉพาะของหนี5 สินที�กาํลงัพิจารณาอยู ่
การเพิ�มขึ5นของประมาณการหนี5 สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็นดอกเบี5ยจ่าย 
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2.17 สญัญาเช่าระยะยาว - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 
สัญญาเช่าสินทรัพยโ์ดยที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่า
จะจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน  

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที�ไดรั้บตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ          
เป็นส่วนหนึ�งของค่าเช่าทั5งสิ5นตามสัญญา ค่าเช่าที�อาจเกิดขึ5นจะบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จ
ในรอบบญัชีที�มีรายการดงักล่าว 

ค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ5นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายกุารเช่า เช่น เบี5ยปรับที�ตอ้งจ่าย
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีที�การยกเลิกนั5นเกิดขึ5น 

2.18 รายได ้
สําหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มกิจการมีการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี�ยวกบั
การรับรู้รายได้ที� เปลี�ยนหลกัการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�  15  เรื� อง รายได ้                
จากสัญญาที�ทาํกับลูกค้า ทําให้นโยบายการบญัชีสําหรับการรับรู้รายได้ สําหรับปีสิ5นสุดวนัที�                    
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีความแตกต่างกนั ดงันี5  

สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
รายไดค่้าธรรมเนียมการซื5อขายหลกัทรัพย ์รายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้งานทะเบียนหลกัทรัพย ์
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหลักทรัพย์จดทะเบียน รายได้จากงานชําระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพย ์รายไดจ้ากการบริการบริษทัหลกัทรัพย ์รายไดค่้าแรกเขา้ใช้บริการขอ้มูล รายได้จาก
งานรับฝากหลกัทรัพย ์รายไดค่้าแรกเขา้ใชบ้ริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายไดค่้าแรกเขา้เป็น
สมาชิก และรายไดค่้าแรกเขา้บริการกองทุนรับรู้เป็นรายได ้เมื�อกิจการปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติั
เสร็จสิ5น 

รายได้ค่าธรรมเนียมรายปีนายทะเบียนหลกัทรัพย ์รายไดค่้าธรรมเนียมรายปีหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
รายไดจ้ากการบริการบริษทัหลกัทรัพยต์ามระยะเวลา รายไดค่้าบริการขอ้มูลตามระยะเวลา รายได้
ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศตามระยะเวลา รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปีและ
รายไดค่้าบริการกองทุนตามระยะเวลา รับรู้รายไดต้ามภาระที�ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ5นตลอดช่วงเวลา 

รายไดด้อกเบี5 ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยคาํนึงถึงอตัราดอกเบี5 ยที�แทจ้ริงของช่วงเวลา
จนถึงวนัครบอายุและคาํนึงถึงจาํนวนเงินตน้ที�เป็นยอดคงเหลือในบญัชีสําหรับการบนัทึกคา้งรับ
ของกลุ่มกิจการ 
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เงินปันผลรับบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จในวนัที�กลุ่มกิจการมีสิทธิไดร้ับเงินปันผล 

รายไดอื้�นรับรู้เมื�อมีสิทธิในการรับเงิน 

สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เมื�อไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  

ค่าธรรมเนียมสมาชิก ประกอบดว้ย ค่าเขา้เป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าเขา้เป็นสมาชิก
จะรับรู้รายไดเ้มื�อไดใ้หบ้ริการแลว้ ส่วนค่าธรรมเนียมรายปีรับรู้รายไดต้ามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา 

2.19 ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จตามเกณฑค์งคา้ง 

2.20 ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ผลประโยชนที์�จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย ์
และของกิจการย่อย รวมทั5งที�ไดรั้บในฐานะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอื�น ๆ (โดยไม่รวม
เงินเดือน โบนสั และผลประโยชนเ์กี�ยวขอ้งที�จ่ายใหก้บัผูบ้ริหาร) 

2.21 ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�รับรู้ในรายได้
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื�น หรือรายการรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของเงินกองทุน ในกรณีนี5  ภาษีเงินได้
ตอ้งรับรู้ในรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเงินกองทุน ตามลาํดบั 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที�มีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ                   
ที�คาดไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสิ5นรอบระยะเวลา ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของ
การยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยในกรณีที� มีสถานการณ์ที�การนํากฎหมายภาษี              
ไปปฏิบติัซึ�งขึ5นอยู่กบัการตีความ และจะตั5งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีที�เหมาะสมจากจาํนวนที�คาดว่า
จะตอ้งจ่ายชาํระภาษีแก่หน่วยงานจดัเก็บ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั5งเต็มจาํนวนตามวิธีหนี5 สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของ
สินทรัพยแ์ละหนี5 สิน และราคาตามบญัชีที�แสดงอยู่ในงบการเงิน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณ
จากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบั
ใชภ้ายในสิ5นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใชเ้มื�อสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งไดรั้บประโยชน ์หรือหนี5 สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กิจการจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอที�จะนาํจาํนวนผลต่างชั�วคราวนั5นมาใชป้ระโยชน ์ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี5 สินภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีจะแสดงหักกลบกัน                   
ก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพย์ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับ
หนี5 สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั5งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี5 สินภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดย
การเรียกเก็บเป็นหน่วย ภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ� งตั5งใจจะจ่ายหนี5 สินและสินทรัพย ์              
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 

2.22 ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงาน 
ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที�นาํเสนอใหผู้บ้ริหารระดบัสูง 

3. ประมาณการทางบัญชีที#สําคัญ ข้อสมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ 
การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารและแหล่งขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
3.1 ดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการใชน้โยบายการบญัชี 

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

ค่าเผื�อหนี5สงสัยจะสูญ 
รายละเอียดของค่าเผื�อหนี5สงสยัจะสูญ ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.8 

การดอ้ยค่า 
รายละเอียดของการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.12 
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ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
รายละเอียดของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 2.15 และขอ้ 23 

ประมาณการหนี5 สิน 
รายละเอียดของประมาณการหนี5 สิน ไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.16 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
รายละเอียดของภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี ได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.21 
และขอ้ 20 

3.2 แหล่งขอ้มูลสาํคญัเกี�ยวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
กลุ่มกิจการมีประมาณการทางบัญชี ซึ� งใช้ข้อสมมติฐานที� เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต 
ถึงแมว่้าการประมาณการของผูบ้ริหารไดพิ้จารณาอย่างสมเหตุสมผลภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั5น                  
ผลที�เกิดขึ5นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั5น ประมาณทางการบญัชีที�สาํคญัและ            
ขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดการปรับปรุงยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยแ์ละหนี5 สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี5  

การวดัมูลค่ายุติธรรมและกระบวนการประเมินมูลค่า 
การวดัมูลค่ายติุธรรมเพื�อวตัถุประสงคใ์นการเปิดเผยขอ้มูล 

กลุ่มกิจการไดมี้การสอบทานข้อมูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ที� มีนัยสําคัญและรายการปรับปรุง
มูลค่าอย่างสมํ� าเสมอ ในกรณี ที�นําข้อมูลของบุคคลที�สามมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม  
กลุ่มกิจการจะประเมินหลกัฐานที�ไดรั้บจากบุคคลที�สามเพื�อให้ไดข้อ้สรุปวา่มูลค่าดงักล่าวเป็นไป
ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 13 รวมถึงการจดัลาํดบัชั5นของมูลค่า
ยติุธรรมดงักล่าว 

เมื�อทาํการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหนี5 สิน กลุ่มกิจการจะใช้ข้อมูลตลาดที�สามารถ
สังเกตไดเ้ป็นอนัดบัแรก โดยมูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดลาํดบัชั5นตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใช้
ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเพื�อวดัมูลค่ายุติธรรมดงันี5  

- ระดบัที� 1 เป็นราคาเสนอซื5อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์
หรือหนี5 สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั5น ณ วนัที�วดัมูลค่า 

- ระดบัที� 2 เป็นขอ้มูลอื�นที�สังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั5น
หรือหนี5 สินนั5นนอกเหนือจากราคาเสนอซื5อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที� 3 เป็นขอ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั5นหรือหนี5 สินนั5น 
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4. การจดัการความเสี#ยงทางการเงิน 

4.1   ปัจจยัความเสี�ยงทางการเงิน 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี� ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ� งได้แก่ ความเสี� ยงจากอตัรา
แลกเปลี�ยน ความเสี� ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราดอกเบี5 ย และ                       
ด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราดอกเบี5 ย ความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อ                       
ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง และความเสี�ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน แผนการจดัการความเสี�ยง
ของกลุ่มกิจการ เน้นการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุน ซึ� งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพยแ์ละกิจการยอ่ย โดยมีคณะทาํงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแล
การลงทุนให้สอดคลอ้งกบันโยบายและสัดส่วนที�กาํหนดอย่างเคร่งครัด ทั5 งนี5  นโยบายการลงทุน
คาํนึงถึงความมั�นคงในการดํารงเงินต้น สภาพคล่อง โดยได้รับผลตอบแทนในระดับความเสี� ยง             
ที�เหมาะสม 
1) ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน  

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญัจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
เนื�องจากกลุ่มกิจการมีลูกหนี5 และเจา้หนี5 ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ยกเวน้เงินลงทุนใน                    
ตราสารต่างประเทศทุกประเภทที�เป็นการลงทุนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มกิจการมีนโยบายปิดความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนเต็มจาํนวนโดยไดมี้การใชส้ัญญาอตัรา
แลกเปลี�ยนล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนของเงินลงทุน 

2) ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี5ย 
ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี5ยเกิดขึ5นจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี5ยในตลาด ซึ� งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดใ้ช้
อนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบี5 ย เพื�อบริหารความเสี� ยงที�เกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี5 ย
ดงักล่าว 

3) ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 
ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อของกลุ่มกิจการมีการกระจุกตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง กลุ่มกิจการ
มีนโยบายที�เหมาะสมเพื�อทาํใหเ้ชื�อมั�นไดว่้าไดใ้ห้บริการแก่ลูกคา้ที�มีประวติัสินเชื�ออยู่ใน
ระดบัที�เหมาะสม  

4) ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง 
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคัญจากสภาพคล่อง เนื�องจากกลุ่มกิจการมี                         
การดาํรงเงินสดอย่างเพียงพอต่อการดาํเนินงาน กลุ่มกิจการมีวตัถุประสงค์ในการดาํรง
ความยดืหยุน่ดา้นสภาพคล่องจากการใชแ้หล่งเงินทุนภายในกลุ่มกิจการ 
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5)  ความเสี�ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน 
กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงต่อราคาตลาด (Market risks) ในฐานะที�เป็นผูล้งทุนในตราสารทางการเงิน 
และความเสี�ยงจากฐานะการเงินของผูที้�ออกตราสารที�ลงทุน อยา่งไรก็ตาม กลุ่มกิจการไดมี้
การกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวใ้นสถาบนัการเงินที�น่าเชื�อถือตามนโยบายการลงทุน
ตามมติของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์

นโยบายและกรอบการลงทุนเกี�ยวกบัประเภทและสดัส่วนการลงทุน มีดงันี5  

การลงทุนในตราสารหนี5  

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 
หลกัทรัพยร์ัฐบาล หุน้กู ้หรือพนัธบตัรของ ไม่จาํกดัจาํนวน  

รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคลที�มีกฎหมายเฉพาะ  
จดัตั5งขึ5นที�กระทรวงการคลงัคํ5าประกนั  

เงินฝากประจาํ บตัรเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ แต่ละสถาบนัการเงิน ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินลงทุน 
ตัiวสญัญาใชเ้งินของบริษทัเงินทุน  ในตราสารแห่งหนี5   
หรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั5งขึ5น  

หุน้กู ้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื5อหุน้กู้ แต่ละผูอ้อกหลกัทรัพย ์ไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินลงทุน    
และตัiวแลกเงิน ในตราสารแห่งหนี5  

หน่วยลงทุน หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื5อ แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุน 
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี5  ในตราสารแห่งหนี5  

การลงทุนในตราสารทุนในประเทศ 

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 
หน่วยลงทุน หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิที�จะซื5อ แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนในตราสาร 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุน แห่งทุน และแต่ละกองทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของ 
 ขนาดกองทุน 

การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ แต่ละกองทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดกองทุน  
 ยกเวน้กองทุนรวมที�ลงทุนในกองทุนอสงัหาริมทรัพย ์
 ไม่เกินร้อยละ 20 ของขนาดกองทุน 
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การลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ 

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 
กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ - กรณีลงทุนในกองทุนตราสารทุนต่างประเทศที�เสนอ

ข าย ใน ป ร ะเท ศ ไ ท ย  (Foreign Investment Fund):         
แต่ละกองทุนสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 30 ของขนาดกองทุน 

 - กรณีลงทุนตรงในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
ที�เสนอขายในต่างประเทศและกองทุนดชันี Exchange 
Traded Fund หรือ “ETF”) ที�จดทะเบียนซื5 อขายใน
ต่างประเทศ  ลงทุนในแต่ละกองทุนไม่เกินร้อยละ 10 
ของมูลค่าตราสารทุนต่างประเทศทั5 งหมด (2561 : 
กรณีลงทุนตรงในกองทุนรวมดัชนี และกองทุนที� 
จดทะเบียนซื5 อขายในต่างประเทศ ลงทุนในแต่ละ
กองทุนไม่ เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าตราสารทุ น
ต่างประเทศ) 

การลงทุนใน Absolute Return Strategy  
ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 

กองทุน Absolute Return Strategy แต่ละกองทุน สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของจาํนวนเงิน 
ที�สามารถลงทุนไดใ้น Absolute Return ในระยะแรก 

การลงทุนในกองทุนรวมทองคาํ 
ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน 

กองทุนรวมทองคาํ แต่ละกองทุนรวมไม่เกินร้อยละ 10 ของขนาดกองทุน 

ทั5งนี5  ตลาดหลกัทรัพย ์สามารถลงทุนผ่านบริษทัจดัการหนึ�งๆ ไดไ้ม่เกินร้อยละ 40 ของจาํนวน
เงินลงทุนรวมทั5งหมด  

4.2 การบญัชีสาํหรับอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินและกิจกรรมป้องกนัความเสี�ยง 
สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้ช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยน 
ซึ�งมีผลกระทบต่อสินทรัพยแ์ละหนี5 สินในสกุลเงินต่างประเทศ กลุ่มกิจการไดท้าํสญัญาเพื�อกาํหนด
อตัราแลกเปลี�ยนที�จะรับชาํระสินทรัพย ์หรือจ่ายชาํระหนี5 สินที�เป็นสกุลเงินต่างประเทศในอนาคต 
ซึ� งกลุ่มกิจการรับรู้รายการสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญา โดยรายการกาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ5นจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของสัญญาอตัราแลกเปลี�ยน
ล่วงหน้าจะแสดงรวมอยู่ในบญัชีกาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ5นจากอตัราแลกเปลี�ยนในงบรายได้
และค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จ 
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รายละเอียดของอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นคู่สญัญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 37 

5. การจดัการความเสี#ยงในส่วนของทุน 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนนั5น เพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอย่าง
ต่อเนื�องของกิจการย่อยในกลุ่มกิจการ เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้� มี                
ส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุนที�เหมาะสม เพื�อสร้างความเชื�อมั�นให้แก่ผูล้งทุนและ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน บริษทัในกลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามผลการดาํเนินงานของกิจการย่อยในกลุ่มกิจการ 

6. ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มกิจการนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานธุรกิจเป็นรูปแบบหลกัใน
การรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารการจดัการ และโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายใน
ของกลุ่มกิจการเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดส่วนงาน 

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

งานหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน งานรับฝากหลกัทรัพย ์และค่าธรรมเนียมสมาชิก) 
2) ธุรกิจตราสารอนุพนัธ์ (ซึ� งประกอบดว้ยงานซื5อขายและงานชาํระราคาสัญญาซื5อขายล่วงหน้า และ

ค่าธรรมเนียมสมาชิก) 
3) ธุรกิจบริการเทคโนโลยี (ซึ� งประกอบด้วยงานบริการบริษัทหลักทรัพย์ งานบริการข้อมูล และ                    

งานสนบัสนุนงานเทคโนโลยี) 
4) ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน (ซึ�งประกอบดว้ยงานนายทะเบียนบริษทัหลกัทรัพย)์ 
5) งานพัฒนาตลาดทุน และอื�นๆ เช่น รายได้ค่าเช่าพื5นที�  และรายได้เบ็ดเตล็ดอื�นๆ โดยงานพัฒนา      

ตลาดทุน เป็นการพฒันาและส่งเสริมความรู้ดา้นการเงินและการลงทุน การส่งเสริมงานพฒันาบริษทัจด
ทะเบียนเพื�อความยั�งยืน รวมทั5งการพฒันางานวิจยัดา้นตลาดทุน 
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ขอ้มูลทางการเงินจากงบการเงินรวมจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 และสาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี5  

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

         งานพฒันา  รายการ   
 ธุรกจิ  ธุรกจิตราสาร  ธุรกจิบริการ  ธุรกจิบริการ  ตลาดทุน  ตดับัญชี   
 ตราสารทุน อนุพนัธ์  เทคโนโลย ี  งานนายทะเบียน  และอื#น  ๆ  ระหว่างกนั  รวม 

สําหรับปีสิ"นสุด       
   วันที# 31 ธนัวาคม 2562        
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 3,052,745 1,020,689 684,848 1,226,040 353,523 - 6,337,845 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ 707,417 501,619 79,415 566,721 75,765 (1,930,937) - 
รวมรายได ้ 3,760,162 1,522,308 764,263 1,792,761 429,288 (1,930,937) 6,337,845 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายตามส่วนงาน 1,195,706 382,197 381,245 366,746 (204,869) - 2,121,025 

รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ      947,954 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน       
    กิจการร่วมคา้ - สุทธิจากภาษีเงินได ้      7,248 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน       
   กิจการร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได ้      38,135 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน      3,114,362 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ที#ไม่เกี#ยวข้องกับ        

การดาํเนินงาน       
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครอง        
   ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ      13,930 
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน       
   ในสัญญาซื5อขายล่วงหน้า - สุทธิ      848 
เงินโอนให้กองทุนส่งเสริมการพฒันา  
   ตลาดทุน      (5,700,000) 
กลับรายการเงินบริจาคแก่มูลนิธิ 
   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      186,132 

รายได้ตํ#ากว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษเีงินได้      (2,384,728) 
ภาษีเงินได ้      (214,271) 

รายได้ตํ#ากว่าค่าใช้จ่าย      (2,598,999) 

       
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 2562        
สินทรัพยข์องส่วนงาน 4,131,925 27,709,288 895,417 690,872 254,054 (5,944,386) 27,737,170 
สินทรัพยอ์ื�น - - - - 20,675,624 (3,418,600) 17,257,024 

สินทรัพย์รวม 4,131,925 27,709,288 895,417 690,872 20,929,678 (9,362,986) 44,994,194 

       
หนี5 สินของส่วนงาน 1,676,534 21,474,802 238,203 482,867 648,225 (5,944,386) 18,576,245 
หนี5 สินอื�น - - - - 1,918,713 (1,918,713) - 

หนี"สินรวม 1,676,534 21,474,802 238,203 482,867 2,566,938 (7,863,099) 18,576,245 



 
- 26 - 

 

 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

         งานพฒันา  รายการ   
 ธุรกจิ  ธุรกจิตราสาร  ธุรกจิบริการ  ธุรกจิบริการ  ตลาดทุน  ตดับัญชี   
 ตราสารทุน  อนุพนัธ์  เทคโนโลย ี  งานนายทะเบียน  และอื#น  ๆ  ระหว่างกนั  รวม 

สําหรับปีสิ"นสุด       
   วันที# 31 ธนัวาคม 2561       
รายไดจ้ากส่วนงานธุรกิจ 3,107,109 957,548 592,399 1,120,937 214,361 - 5,992,354 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานธุรกิจ 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 - สุทธิจากภาษีเงินได ้      39,563 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน      2,609,084 
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ที#ไม่เกี#ยวข้องกบั        

การดาํเนินงาน       
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครอง        
   ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ      9,937 
รายไดจ้ากเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน       
   ในสัญญาซื5อขายล่วงหน้า - สุทธิ      686 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์       
   แห่งประเทศไทย      (186,132) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้      2,433,575 
ภาษีเงินได ้      (478,662) 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย      1,954,913 

       
ณ วนัที# 31 ธนัวาคม 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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การกระทบยอดสินทรัพย์/หนี"สินตามส่วนงานที#รายงานมดีังนี" 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 2562  2561 
สินทรัพย์   
สินทรัพย์ของส่วนงานที#รายงาน 27,737,170 29,504,350 
จาํนวนที�ไม่ไดปั้นส่วน   

- เงินสดและเงินลงทุน 15,185,428 17,234,806 
- เงินใหกู้ย้มืระยะสั5นแก่กิจการร่วมคา้ - 7,500 
- เงินลงทุนในกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 988,420 968,228 
- ดอกเบี5ยคา้งรับ 31,298 21,177 
- ที�ดินและงานระหวา่งทาํ 1,051,878 1,034,607 

สินทรัพย์รวม 44,994,194 48,770,668 

   
หนี"สิน   
หนี"สินของส่วนงานที#รายงาน 18,576,245 20,105,404 
หนี"สินรวม 18,576,245 20,105,404 

7. รายการกับบุคคลหรือกับกิจการที#เกี#ยวข้องกัน  
กิจการและบุคคลที�มีความสัมพนัธ์กบักิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอื�นแห่งหนึ� ง
หรือมากกว่าหนึ� งแห่ง โดยที�บุคคลหรือกิจการนั5นมีอาํนาจควบคุมกิจการ หรือถูกควบคุมโดยกิจการ 
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบักิจการ รวมถึงกิจการที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน กิจการย่อย และ
กิจการย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที�เกี�ยวข้องกับกิจการ กิจการร่วมและบุคคลที� เป็นเจา้ของ                 
ส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของกิจการซึ� งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสําคญั
รวมทั5 งกรรมการและพนักงานของกิจการตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกับบุคคลเหล่านั5น 
กิจการและบุคคลทั5งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการ 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที� เกี�ยวข้องกันซึ� งอาจมีขึ5 นได้ต้องคํานึงถึง
รายละเอียดของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 

 

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

  
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
การซื5อบริการ ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 
รายไดด้อกเบี5ยรับ อา้งอิงอตัราผลตอบแทนของเงินฝากธนาคารและตราสารหนี5  
ดอกเบี5ยจ่าย อตัราดอกเบี5ยที�สูงกว่าระหว่างอตัราดอกเบี5ยพนัธบตัรรัฐบาลที�มี 
    ระยะเวลา 1 ปี หรืออตัราดอกเบี5ยเงินฝากประจาํ 1 ปีสาํหรับ 
    นิติบุคคลวงเงิน 10 ลา้นบาทโดยเฉลี�ย 4 ธนาคาร 

รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี5  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
รายได้ค่าบริการ     
กิจการย่อย - - 1,778,466 1,711,474 
กิจการร่วมคา้ 7 15,807 7 14,607 
กิจการร่วม 1,680 1,680 -  - 
 1,687 17,487 1,778,473 1,726,081 
     
การซื"อบริการ     
กิจการย่อย - - 13,407 1,993 
กิจการร่วมคา้ - 94,320 -  93,120 
 - 94,320 13,407 95,113 
     
รายได้ดอกเบี"ยรับ     
กิจการย่อย - - 170,388 90,437 
กิจการร่วมคา้ 41 8 41 8 
 41 8 170,429 90,445 
     
ดอกเบี"ยจ่าย     
กิจการย่อย - - 36,569 51,360 
 - - 36,569 51,360 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ลูกหนี"การค้า     
กิจการร่วมคา้ 2 598 2 598 
 2 598 2 598 
     
รายได้ค้างรับ     
กิจการย่อย -  - 163,490 172,801 
กิจการร่วมคา้ -  443 - 443 
กิจการร่วม 140 140 -  - 
 140 583 163,490 173,244 
     
ดอกเบี"ยค้างรับ     
กิจการย่อย - - 164,825 86,323 
กิจการร่วมคา้ - 8 - 8 

 - 8 164,825 86,331 
     
สินทรัพย์หมุนเวียนอื#น     
กิจการร่วมคา้ - 441 - 441 
 - 441 - 441 
     
เจ้าหนี"การค้า     
กิจการย่อย -  - - 124 
กิจการร่วมคา้ - 6,746 - 6,746 
 - 6,746 - 6,870 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
กิจการย่อย - - 11,641 184 

 - - 11,641 184 
     
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า     
กิจการย่อย - - 2,585 3,165 
 - - 2,585 3,165 
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(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
หนี"สินหมุนเวียนอื#น     
กิจการร่วมคา้ - 1,339 - 1,339 
 - 1,339 - 1,339 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั"นแก่กิจการร่วมค้า 
(หน่วย : พนับาท) 

 
อัตราดอกเบี"ย  
(ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั5นแก่กิจการร่วมคา้ -  5.75 - 7,500 

ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้กิจการร่วมคา้กูยื้มเงิน เพื�อสภาพคล่องในระหว่างดาํเนินการเลิกกิจการของกิจการ
ร่วมคา้ โดยเป็นการให้กูย้ืมในรูปของตัiวสัญญาใชเ้งินชนิดระบุชื�อผูถื้อซึ� งเปลี�ยนมือไม่ได ้ซึ� งมีกาํหนด
ระยะเวลาไถ่ถอนเมื�อทวงถาม  

รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กู ้ยืมระยะสั5 นแก่กิจการร่วมค้า สําหรับปีสิ5นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 มีดงันี5  

(หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
กิจการร่วมค้า  
ยอดคงเหลือตน้ปี 7,500 - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั5นเพิ�มขึ5น - 7,500 
รับคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั5น (7,500) - 
ยอดคงเหลือปลายปี - 7,500 
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เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการย่อย 5,440,834 5,240,834 

ตลาดหลกัทรัพยใ์ห้กิจการย่อยแห่งหนึ� งกูย้ืมเงิน เพื�อใช้เป็นเงินสํารองเพื�อความมั�นคงให้แก่กิจการย่อย  
เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยอตัราผลตอบแทนอา้งอิง
จากผลตอบแทนสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลบวกด้วยอตัราร้อยละ 0.30 - 0.50 ต่อปีของเงินให้กู ้ยืม ทั5งนี5
อตัราผลตอบแทนดงักล่าวจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจาํทุกปี (ดูหมายเหตุขอ้ 19) 

รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการย่อย สําหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 มีดงันี5  

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 

กิจการย่อย    
ยอดคงเหลือตน้ปี 5,240,834 5,046,791 
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวเพิ�มขึ5น 200,000 200,000 
รับคืนเงินใหกู้ยื้มระยะยาว - (5,957) 
ยอดคงเหลือปลายปี 5,440,834 5,240,834 

เงนิกู้ยืมระยะสั"นจากกิจการย่อย 
เงินกูย้มืระยะสั5นจากกิจการยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

 (หน่วย : พนับาท) 

 อัตราดอกเบี"ย (ร้อยละต่อปี)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
      
เงินกูย้ืมระยะสั5นจากกิจการยอ่ย 0.80 - 1.81  1.33 - 1.80 1,918,713 3,783,500 
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กลุ่มกิจการใช้นโยบายรวมศูนยก์ารลงทุน โดยให้ตลาดหลกัทรัพย ์เป็นศูนยก์ลางการบริหารเงินลงทุน                   
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทั5งนี5 เงินลงทุนที�รับโอนมาจากกิจการย่อยจะเป็น
การกูย้ืมระหว่างกนัในรูปของตัiวสัญญาใชเ้งินซึ�งมีกาํหนดระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี ทั5งนี5  อตัราดอกเบี5ยกูย้ืม
ที�กาํหนดจะเป็นอตัราดอกเบี5 ยแปรผนัตามอตัราดอกเบี5ยของตลาด โดยอา้งอิงกบัอตัราดอกเบี5 ยที�สูงกว่า
ระหว่างอตัราดอกเบี5 ยพนัธบตัรรัฐบาลที�มีระยะเวลา 1 ปี หรืออตัราดอกเบี5 ยเงินฝากประจาํ 1 ปี สําหรับนิติบุคคล
วงเงิน 10 ลา้นบาท โดยเฉลี�ย 4 ธนาคาร (โดยอตัราดอกเบี5ยดงักล่าวอาจมีการทบทวนใหมต่ามความหมาะสม) 

รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั5นจากกิจการย่อย สําหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  
มีดงันี5  

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
กิจการย่อย   
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,783,500 2,921,500 
เงินกูย้ืมระยะสั5นเพิ�มขึ5น 458,713 1,226,000 
จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั5น (2,323,500) (364,000) 
ยอดคงเหลือปลายปี 1,918,713 3,783,500 

เงนิสนับสนุนให้แก่กิจการร่วมค้า 
ภายใตสั้ญญาผูถื้อหุ้นระหว่างตลาดหลกัทรัพยก์บับริษทัแห่งหนึ� ง ตลาดหลกัทรัพยจ์ะเป็นผูส้นบัสนุน
หลกัรายการทางธุรกิจให้กบักิจการร่วมคา้แห่งหนึ� ง ซึ� งไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั ตั5งแต่วนัที�  26 ธันวาคม 
2561 จึงไม่มีเงินสนบัสนุนในปี 2562 (2561 : จาํนวน 90 ลา้นบาท) 

เงนิบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์) 
ตลาดหลักทรัพย์ให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจหลัก  
ดว้ยตระหนกัวา่การที�ธุรกิจจะเติบโตไดอ้ยา่งย ั�งยนืตอ้งดาํเนินธุรกิจอย่างมีความรับผดิชอบต่อสงัคม และ
เพื�อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที�ชดัเจน ในการดาํเนินกิจกรรมเพื�อสังคมอย่างต่อเนื�อง จึงไดจ้ดัตั5งมูลนิธิ
ตลาดหลกัทรัพย ์เพื�อสนับสนุนการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื�อสร้างคุณค่าแก่สังคม
อยา่งย ั�งยืน  
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มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์จดทะเบียนจดัตั5งเมื�อวนัที� 9 สิงหาคม 2549 โดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ โดยตําแหน่ง ทั5 งนี5  มูลนิธิตลาดหลักทรัพย ์ 
มีแนวทางการสนับสนุนสําคญัใน 2 ดา้นหลกั ได้แก่ 1) การเพิ�มศกัยภาพคน  2) การเพิ�มศกัยภาพองค์กร
และชุมชน  

ตลาดหลกัทรัพย ์จดัสรรเงินเขา้มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์เป็นประจาํทุกปี เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงาน
ของมูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์โดยตั5งแต่ปี 2549 จดัสรรในอตัรา 1 ใน 3 ของรายไดที้�สูงกวา่ค่าใชจ่้ายของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และนบัตั5งแต่วนัที� 9 สิงหาคม 2559 เป็นตน้มา ไดมี้การปรับอตัราเป็นจดัสรรร้อยละ 13 
ของรายไดที้�สูงกวา่ค่าใชจ่้ายของตลาดหลกัทรัพยก่์อนภาษีเงินได ้
 

เมื�อวนัที�  24 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์มีมติให้ยกเลิกการจดัสรรเงินเข้ามูลนิธิ
ตลาดหลกัทรัพย ์โดยใหมี้ผลสําหรับรายไดที้�สูงกวา่ค่าใชจ่้ายก่อนภาษีเงินไดข้องรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 
เป็นตน้ไป ทั5งนี5  หากมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยป์ระสงคจ์ะขอรับบริจาค ตลาดหลกัทรัพยส์ามารถพิจารณา
จดัสรรเงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยเ์ป็นครั5 งคราวไดต้ามความเหมาะสม  

ดังนั5น ตลาดหลักทรัพย์ได้กลับรายการเงินบริจาคค้างจ่ายแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย ์ณ สิ5นปี 2561 
จาํนวน 186.13 ลา้นบาท ในงบการเงินสําหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31  ธันวาคม 2562 (2561: มีค่าใช้จ่ายเงิน
บริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 186.13 ลา้นบาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการไดแ้ก่ ค่าเบี5ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการของกลุ่มกิจการ รวมทั5งที�ไดรั้บ
ในฐานะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดอื�น ๆ สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ค่าตอบแทนกรรมการ 27,714 27,252 24,200 23,692 
 27,714 27,252 24,200 23,692 
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8. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
เงินสดในมือ 322 330 319 327 
เงินฝากประเภทออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 2,329,036 1,118,265 2,092,417 948,442 
 2,329,358 1,118,595 2,092,736 948,769 

สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากประเภทออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบี5 ยระหว่างร้อยละ 0.10 - 1.30  
ต่อปี (2561 : ระหว่างร้อยละ 0.10 - 1.10 ต่อปี) 

9. เงนิลงทุนระยะสั"น - สุทธิ 
เงินลงทุนระยะสั5น - สุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561  2562 2561 

เงินลงทุนที#บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ และกจิการย่อย     
หลักทรัพย์เพื#อค้า มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม 
พนัธบตัรรัฐบาล 1,404,201  -  505,921  - 

 1,404,201  -  505,921  - 

หลักทรัพย์เผื#อขาย มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน 1,275,060  3,190,697 1,275,060  3,190,697 
 1,275,060  3,190,697 1,275,060  3,190,697 

เงินลงทุนที#ถือจนครบกําหนด 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย-สุทธิ
 ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย-สุทธิ

 ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย-สุทธิ 

 ราคาทุน 
ตดัจาํหน่าย-สุทธิ 

เงินฝากประจาํครบกาํหนดภายในระยะเวลา 1 ปี 700,000  887,540 700,000  887,540 
หุน้กูค้รบกาํหนดภายในระยะเวลา 1 ปี -  10,000 -  10,000 
 700,000  897,540 700,000  897,540 

รวมเงินลงทุนที�บริหารโดยตลาดหลกัทรัพย ์ 3,379,261 4,088,237 2,480,981 4,088,237 
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(หน่วย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
เงินลงทุนที#บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล        

หลักทรัพย์เพื#อค้า มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม 
หุน้สามญั 702 702 702 702 
พนัธบตัรรัฐบาล 1,354,362 2,477,345 54,241 2,477,345 
หุน้กู ้ 637,539 730,861 637,539 730,861 
 1,992,603 3,208,908 692,482 3,208,908 

        
เงินลงทุนที#ถือจนครบกําหนด มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม 
เงินฝากออมทรัพย ์ 11,693 1,731 9,732 1,731 
เงินฝากประจาํครบกาํหนดภายในระยะเวลา 1 ปี - 300,000 - 300,000 
บตัรเงินฝาก - 240,000 - 240,000 
 11,693 541,731 9,732 541,731 

รวมเงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 2,004,296 3,750,639 702,214 3,750,639 
รวมเงินลงทุนระยะสั"น - สุทธิ 5,383,557 7,838,876 3,183,195 7,838,876 

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนระยะสั5นสาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี5  
 (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  2562  2561  2562  2561 

           ยอดคงเหลือตน้ปี        7,838,876 6,649,894 7,838,876 6,649,894 
ลงทุนเพิ�ม  2,472,237 3,018,708 271,875 3,018,708 
จาํหน่ายเงินลงทุน  (4,904,849) (2,044,831)    (4,904,849) (2,044,831) 

           เงินลงทุนระยะยาวครบกาํหนด 
               ภายในระยะเวลา 1 ปี - 897,540 - 897,540 
           จดัประเภทเงินลงทุน 
                (ดูหมายเหตุขอ้ 14) - (696,445) - (696,445) 
           ผลกาํไร (ขาดทุน)ที�ยงัไม่เกิดขึ5น 
                จากหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย (22,707) 14,010 (22,707) 14,010 

ยอดคงเหลือปลายปี  5,383,557 7,838,876 3,183,195 7,838,876 
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10. ลูกหนี"การค้าและลูกหนี"อื#น 
ลูกหนี5การคา้และลูกหนี5 อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

ลูกหนี"การค้า      
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7 2 598 2 598 
กิจการอื�นๆ  84,787 66,756 50,502 30,224 
  84,789 67,354 50,504 30,822 
หกั  ค่าเผื�อหนี5สงสยัจะสูญ  (16,891) (15,128)         (8,568)      (5,024) 
  67,898 52,226 41,936 25,798 
 
ลูกหนี"อื#น      
รายไดค้า้งรับ      
   กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7 140 583 163,490 173,244 
   กิจการอื�นๆ  299,732 274,472 101,207 89,867 
เงินฝากธนาคารสาํหรับ 
   บญัชีเงินปันผลเพื�อผูล้งทุน  89,032 84,042 - 

 
- 

ลูกหนี5จากการขายเงินลงทุน  -  150,000 - 150,000 
ดอกเบี5ยคา้งรับ      
   กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 7 - 8 164,825 86,331 
   กิจการอื�นๆ  31,297 21,169 23,563 19,790 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า  27,213 26,104 27,213 26,104 
อื�นๆ  3,441 3,311 2,948 2,465 

  450,855 559,689 483,246 547,801 

  518,753 611,915 525,182 573,599 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหนี5การคา้มีดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

กิจการที#เกี#ยวข้องกัน 7     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  2 174 2 174 
เกินกาํหนดชาํระ 
 นอ้ยกว่า 3 เดือน  - 

 
424 - 424 

  2 598 2 598 

กิจการอื#น  ๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  54,114 36,475 29,201 11,154 
เกินกาํหนดชาํระ      

นอ้ยกว่า 3 เดือน  13,782 12,614 12,733 11,822 
3 - 6 เดือน  906 2,073 906 1,923 
6 - 12 เดือน  1,853 153 1,853 149 
มากกว่า 12  เดือน  14,132 15,441 5,809 5,176 

  84,787 66,756 50,502 30,224 

หกั  ค่าเผื�อหนี5สงสยัจะสูญ    
             
(16,891)      (15,128) (8,568)    (5,024) 

  67,896 51,628 41,934 25,200 

  67,898 52,226 41,936 25,798 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเชื�อแก่ลูกคา้ของกลุ่มกิจการมีระยะเวลาตั5งแต่ 15 วนั ถึง 30 วนั   
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11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื#น 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ภาษีเงินไดถ้กูหกั ณ ที�จ่ายคา้งรับ   160,479 23,592 131,523  - 
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 30,242 27,114 30,242 27,114 
ลูกหนี5จากมูลค่ายุติธรรมสุทธิของ     

สญัญาอตัราแลกเปลี�ยน 10,673 22,709 10,673 22,709 
สื�อสิ�งพิมพ ์ 4,666 5,107 4,666 5,107 
ภาษีซื5อรอใบกาํกบัภาษี 4,612 4,619 4,573 4,405 
ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งรับ 3,662 7,997 -  - 
อื�นๆ 3,171 3,188 3,172 3,188 

 217,505 94,326 184,849 62,523 
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12. เงนิลงทุนในกิจการย่อย  
เงินลงทุนในกิจการยอ่ย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 และรายไดเ้งินปันผลสาํหรับปีสิ5นสุดวนัเดียวกนั มีดงันี5  

(หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ)  ทุนชําระแล้ว  วธิีราคาทุน  รายได้เงินปันผล 
 2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

กิจการย่อย         
บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั   100.00 100.00 200,000 200,000 200,000 200,000 252,294 223,556 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม เพื�อผูล้งทุนต่างดา้ว จาํกดั 100.00 100.00 100,000 100,000 100,000 100,000 185 332 
บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 100.00 100.00 10,000 10,000 10,000 10,000 - 494 
บริษทั เซ็ทเทรด ดอท คอม จาํกดั 100.00 100.00 80,000 80,000 74,591 74,591 204,783 - 
บริษทั ตลาดสญัญาซื5อขายลว่งหน้า (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  100.00 100.00 500,000 500,000 500,000 500,000 121,645 51,015 
บริษทั สาํนักหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั  100.00 100.00 600,000 600,000 602,700 602,700 76,872 30,504 
บริษทั ฟินเน็ต อินโนเวชั�น เน็ตเวิร์ค จาํกดั  100.00 100.00 200,000 200,000 200,000 200,000 - - 
บริษทั ไลฟ์ฟินคอร์ป จาํกดั  100.00 100.00 10,000 10,000 10,000 10,000 - - 
   1,700,000 1,700,000 1,697,291 1,697,291 655,779 305,901 

กิจการย่อยทุกกิจการมีสถานที�หลกัในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ที� 1 



 
- 40 - 

 

 

13. เงนิลงทุนในกิจการร่วม และกิจการร่วมค้า - สุทธิ 
จาํนวนที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี5  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 วิธีส่วนได้เสีย  วิธีราคาทุน 

 2562  2561  2562  2561 
กิจการร่วม 966,875 940,930  779,015  775,620 
กิจการร่วมคา้ 21,545 27,298  12,000  25,000 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 988,420 968,228  791,015  800,620 

จาํนวนที�รับรู้ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วม
และกิจการร่วมคา้ - สุทธิจากภาษีเงินได ้มีดงันี5  

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 วิธีส่วนได้เสีย  วิธีราคาทุน 

 2562  2561  2562  2561 
กิจการร่วม 38,135 39,563 - - 
กิจการร่วมคา้ 7,248   (30,933) - - 
สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 45,383 8,630 - - 
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ก) เงนิลงทุนในกิจการร่วม  
รายการขา้งล่างนี5แสดงรายชื�อกิจการร่วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ที�ไม่มีสาระสําคญัต่อกลุ่มกิจการ กิจการร่วมดงักล่าวมีทุนเรือนหุ้นทั5งหมด
เป็นหุน้สามญั ซึ�งกลุ่มกิจการไดถ้ือหุน้ทางตรง  

(หน่วย : พนับาท) 
     งบการเงนิรวม 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว  วธิีราคาทุน- สุทธิ  วธิีส่วนได้เสีย  รายได้เงินปันผล 
 2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

กจิการร่วม           
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคา 8.59 9.42 2,396,979 2,140,622 100,000 100,000 205,897 201,559 - - 

และส่งมอบหลกัทรัพย ์           
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกัด (มหาชน) 40.65 40.65 1,549,126 1,549,126 679,015 675,620 760,978 739,371 - - 

     779,015 775,620 966,875 940,930 - - 

 (หน่วย :  พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว วธิีราคาทุน  การด้อยค่า  ราคาทุน - สุทธิ  รายได้เงินปันผล 
 2562 2561 2562 2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

กิจการร่วม         
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาํระราคา         

และส่งมอบหลกัทรัพย ์ 8.59 9.42 2,396,979 2,140,622 100,000 100,000 - - 100,000 100,000 - - 
บริษทัหลกัทรัพย ์เพื�อธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกัด (มหาชน) 40.65 40.65 1,549,126 1,549,126 679,015 679,015 - (3,395) 679,015 675,620 15,743 12,595 

    779,015 779,015 - (3,395) 779,015 775,620 15,743 12,595 

กิจการร่วมทุกกิจการมีสถานที�หลกัในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 1 
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กลุ่มกิจการยงัมีส่วนได้เสียในกิจการร่วมแต่ละราย ซึ� งไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนไดเ้สียใน
งบการเงินรวม 

(หน่วย : พนับาท) 
 2562  2561 
 กองทุนทดแทน  บริษัท    กองทุนทดแทน  บริษัท   
 ความเสียหายฯ  หลักทรัพย์ฯ  รวม  ความเสียหายฯ  หลักทรัพย์ฯ  รวม 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สีย    
ในกิจการร่วมซึ� งกิจการบนัทึกบญัชี    
ตามวิธีส่วนไดเ้สียแต่ละราย 205,897 760,978 966,875 201,559 739,371 940,930 

ส่วนแบ่งในกิจการร่วมของ       
รายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายจากการ       

ดาํเนินงานต่อเนื�อง -       
สุทธิจากภาษีเงินได ้ 4,337 33,798 38,135 2,030 37,533 39,563 

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น -       
สุทธิจากภาษีเงินได ้ - 158 158 - (103) (103) 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม -       
สุทธิจากภาษีเงนิได้ 4,337 33,956 38,293 2,030 37,430 39,460 

กลุ่มกิจการไม่มีหนี5 สินที�อาจเกิดขึ5นที�เกี�ยวกบักิจการร่วม  
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ข) เงนิลงทุนในกิจการร่วมค้า 
รายการขา้งล่างนี5 แสดงรายชื�อกิจการร่วมค้า ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที�ไม่มีสาระสําคัญต่อกลุ่มกิจการ กิจการร่วมคา้ดงักล่าวมีทุนเรือนหุ้น
ทั5งหมดเป็นหุน้บุริมสิทธิ ซึ�งกลุ่มกิจการไดถ้ือหุ้นทางตรง 

(หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิรวม 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว  วธิีส่วนได้เสีย  รายได้เงนิปันผล 
 2562 2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

กิจการร่วมค้า         
บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั (1) 50.00 50.00 50,000 50,000 21,545 27,298 - - 

(หน่วย : พนับาท) 
   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความเป็นเจ้าของ (ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว  วธิีราคาทุน  รายได้เงนิปันผล 
 2562 2561 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

กิจการร่วมค้า         
บริษทั แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั (1)  50.00 50.00 50,000 50,000 12,000 25,000 - 2,047 

กิจการร่วมคา้มีสถานที�หลกัในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยลกัษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการมีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1 
 
(1)  ที�ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครั5 งที� 1/2561 ไดม้ีมติอนุมตัิเลิกบริษทั  แฟมมิลี� โนฮาว จาํกดั  เมื�อวนัที� 14 ธันวาคม 2561  และไดด้าํเนินการจดทะเบียนเลิกบริษทัต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในวนัที� 26  ธนัวาคม 2561 ปัจจุบนัอยู่

ระหว่างการชาํระบญัชี 
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กลุ่มกิจการมีส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้ ซึ�งไดบ้นัทึกเงินลงทุนโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2562  2561 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในกิจการร่วมคา้   
ซึ�งกิจการบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 21,545 27,298 

ส่วนแบ่งในกิจการร่วมคา้ :   
รายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 7,248 (30,933) 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ - (758) 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม - สุทธิจากภาษีเงนิได้ 7,248 (31,691) 

กลุ่มกิจการไม่มีหนี5 สินที�อาจเกิดขึ5นที�เกี�ยวกบักิจการร่วมคา้ 

14. เงนิลงทุนระยะยาว - สุทธิ 
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2562 2561 

หลักทรัพย์เผื#อขาย มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมทั�วไป 3,001,150 3,629,189 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ 1,231,033 1,455,010 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 2,694,353 2,975,539 
 6,926,536 8,059,738 

 

เงินลงทุนที#ถือจนครบกําหนด 
ราคาทุน 

ตัดจําหน่าย - สุทธิ 
 ราคาทุน 

ตัดจําหน่าย - สุทธิ 
เงินฝากสถาบนัที�ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ํ5าประกนั 501,153 523,742 
พนัธบตัรรัฐบาลครบกาํหนดภายในระยะเวลาเกิน 1 ปี 239,408 242,004 
หุน้กูค้รบกาํหนดภายในระยะเวลาเกิน  1 ปี 200,000 - 
 940,561 765,746 

เงินลงทุนทั#วไป  ราคาทุน  ราคาทุน 
หุน้สามญั  36,861           12,361 
    36,861 12,361 
รวมเงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 7,903,958 8,837,845 
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รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนระยะยาวสาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

  
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2562  2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 8,837,845 8,478,268 
ลงทุนเพิ�ม 2,023,880 3,703,981 
จาํหน่ายเงินลงทุน (3,398,504) (2,303,330) 
จดัประเภทเงินลงทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  696,445       
ผลกาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ5นจากหลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 440,737 (839,979) 
 7,903,958 9,735,385 
หกั ส่วนที�ครบกาํหนดภายในระยะเวลา 1 ปี (ดูหมายเหตุขอ้ 9) -  (897,540) 
ยอดคงเหลือปลายปี 7,903,958 8,837,845 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนที�ถือจนครบกาํหนดจาํแนกตามระยะเวลาคงเหลือไดด้งันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ครบกําหนด 

 ไม่เกิน 1 ปี  1 ถงึ 5 ปี  เกนิ 5 ปี  รวม 
 (ดูหมายเหตุขอ้ 9)       
วันที# 31 ธันวาคม 2562      
เงินฝากธนาคาร - -  501,153 501,153 
พนัธบตัรรัฐบาล - 239,408 - 239,408 
หุน้กู ้ -   200,000 - 200,000 
 - 439,408 501,153 940,561 

วันที# 31 ธันวาคม 2561    
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 
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที�ถือจนครบกาํหนด ประกอบดว้ย 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สุทธิ  มูลค่ายุติธรรม 

 2562  2561  2562  2561 
เงินฝากธนาคาร 501,153 1,411,282  422,062  1,308,358 
พนัธบตัรรัฐบาล 239,408 242,004   245,774  241,379 
หุน้กู ้ 200,000 10,000  206,414  10,131 
 940,561 1,663,286  874,250  1,559,868 
หกั  ส่วนที�ครบกาํหนดภายในระยะเวลา 1 ปี       

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

 940,561 765,746  874,250  662,197 

15. ที#ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
     เครื#องตกแต่ง       
 ที#ดินและ  อาคารและ  ตดิตั"งและ       
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์       
 ที#ดิน  อาคาร  สํานักงาน  ยานพาหนะ  งานระหว่างทาํ  รวม 

ณ วันที# 1 มกราคม  2561      
ราคาทุน 1,014,097 3,990,700 1,321,750 388 256,150 6,583,085 
หกั  ค่าเสื�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 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
     เครื#องตกแต่ง       
 ที#ดินและ  อาคารและ  ตดิตั"งและ       
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์       
 ที#ดิน  อาคาร  สํานักงาน  ยานพาหนะ  งานระหว่างทาํ  รวม 

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2561      
ราคาทุน 1,014,097 4,252,326 1,458,070 388 43,803 6,768,684 
หกั  ค่าเสื�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 

       
สําหรับปีสิ"นสุด        

วนัที# 31 ธันวาคม 2562       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,014,097 3,370,199 550,843 140 43,803 4,979,082 
ซื5อสินทรัพย ์ - 10,985 43,158 1,450 76,578 132,171 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (79)                (166)           (1,450) -       (1,695) 
คา่เสื�อมราคา  - (197,654)  (174,418) (60) - (372,132) 
โอนสินทรัพย ์ - 22,469 57,716 - (80,185) - 
รายการปรับปรุง -         (221,285) 224,047 - (2,415) 347 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097 2,984,635 701,180 80 37,781 4,737,773 

      
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2562      
ราคาทุน 1,014,097 4,064,289 1,424,648 388 37,781 6,541,203 
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,079,654)        (723,468)               (308) - (1,803,430) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 2,984,635 701,180 80 37,781 4,737,773 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
     เครื#องตกแต่ง       
 ที#ดินและ  อาคารและ  ตดิตั"งและ       
 ส่วนปรับปรุง  ส่วนปรับปรุง  อุปกรณ์       
 ที#ดิน  อาคาร  สํานักงาน  ยานพาหนะ  งานระหว่างทาํ  รวม 

ณ วันที# 1 มกราคม  2561       
ราคาทุน 1,014,097 3,990,700 1,278,358 388 256,150 6,539,693 
หกั  ค่าเสื�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 วันที# 31 ธันวาคม 2561       
ราคาทุน 1,014,097 4,252,326 1,414,454 388 43,803 6,725,068 
หกั  ค่าเสื�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 

       
สําหรับปีสิ"นสุด        

วนัที# 31 ธันวาคม 2562       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,014,097 3,370,199 549,958                140 43,803 4,978,197 
ซื5อสินทรัพย ์ - 10,985 43,158               1,450 76,578 132,171 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์ - (79) (166) (1,450) - (1,695) 
คา่เสื�อมราคา  - (197,654) (174,150) (60) - (371,864) 
โอนสินทรัพย ์ - 22,469 57,716 - (80,185) - 
รายการปรับปรุง -         (221,285) 224,047 - (2,415) 347 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,014,097 2,984,635 700,563 80 37,781 4,737,156 

       
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2562       
ราคาทุน 1,014,097 4,064,291 1,420,732                 388 37,781 6,537,289 
หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (1,079,656)                                                                                                                            (720,169) (308) - (1,800,133) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,014,097 2,984,635 700,563                  80 37,781 4,737,156 
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16. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน - สุทธิ 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 โปรแกรม       
 คอมพวิเตอร์  สิทธิบัตร  งานระหว่างทาํ  รวม 
ณ วันที# 1 มกราคม  2561     
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"นสุดวันที# 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 วันที# 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 

       
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2562       
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ           334,705 1,192  39,860             375,757 
ซื5อสินทรัพย ์        272,972    1,050 114,398       388,420 
ค่าตดัจาํหน่าย (152,330) (387) - (152,717) 
โอนสินทรัพย ์              84,353 -  (84,353) - 
รายการปรับปรุง 929 -  (4)         925 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ        540,629 1,855 69,901      612,385 

     
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2562     
ราคาทุน      1,958,376 3,917 69,901       2,032,194 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,417,747) (2,062) -  (1,419,809) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ            540,629 1,855 69,901            612,385 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม       
 คอมพวิเตอร์  สิทธิบัตร  งานระหว่างทาํ  รวม 
ณ วันที# 1 มกราคม 2561     
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"นสุดวันที# 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 วันที# 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 

     
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2562     
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 331,467 952 39,860 372,279 
ซื5อสินทรัพย ์ 272,972   1,050 114,398 388,420 
ค่าตดัจาํหน่าย (151,572) (264) - (151,836) 
โอนสินทรัพย ์ 84,353 -  (84,353)                    - 
รายการปรับปรุง 929 -  (4)     925 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 538,149 1,738 69,901 609,788 

     
ณ วันที# 31 ธันวาคม 2562     
ราคาทุน 1,876,760 3,056 69,901 1,949,717 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (1,338,611) (1,318) - (1,339,929) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 538,149 1,738 69,901 609,788 
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17. ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์  
บริษทั สํานกัหักบญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั (“สํานักหักบญัชี”) เป็นสํานักหักบญัชีตลาดสัญญาซื5อขาย
ล่วงหนา้ สมาชิกของสํานกัหักบญัชีที�มีฐานะซื5อขายสัญญาล่วงหนา้มีหนา้ที�ตอ้งนาํทรัพยสิ์นมาวางเป็น
หลกัประกันในการซื5อขายล่วงหน้าตามอตัราหรือมูลค่าที�สํานักหักบัญชีกาํหนด ทั5งนี5 สํานักหักบญัชี                   
จะนาํทรัพยสิ์นหลกัประกนัดงักล่าวไปบริหารจดัการเพื�อใหเ้กิดผลประโยชนต์ามหลกัเกณฑ ์วิธีการและ
เงื�อนไขที�กาํหนด ซึ�งผลประโยชน์ที�เกิดขึ5นจากเงินประกนัดงักล่าวภายหลงัหักค่าบริหารจดัการจะจดัสรร
ใหแ้ก่สมาชิกตามอตัราและวิธีการที�กาํหนด 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 และ 2561 รายละเอียดเงินลงทุนของทรัพยสิ์นที�สมาชิกวางเป็นหลกัประกัน 
ประกอบดว้ย  

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 

เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํ 10,360,966 12,670,196 
เงินฝากออมทรัพยที์�เป็นเงินตราต่างประเทศ 514,544 378,758 
เงินลงทุนที�ถือจนครบกาํหนด 1,605,133 1,604,529 
หลกัทรัพยค์ ํ5าประกนั 840,265 796,926 
ผลประโยชนค์า้งรับ 63,754 59,995 
 13,384,662 15,510,404 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยที์� เป็นเงินตราต่างประเทศ จาํนวน 17.16 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
(2561 : 11.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราซื5 อถัวเฉลี�ยเงินโอนประกาศโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัสิ5นรอบระยะเวลาบญัชี  

กลุ่มกิจการไดแ้สดงทรัพยสิ์นที�สมาชิกวางเป็นหลกัประกนัเป็นรายการแยกต่างหากในบญัชี “ทรัพยสิ์น
หลกัประกนัและผลประโยชน์” ภายใตสิ้นทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และไดแ้สดงภาระหนี5สิน
ในจาํนวนเงินเดียวกันในบัญชี “เจา้หนี5 หลักประกันและผลประโยชน์” ภายใต้หนี5 สินหมุนเวียนใน                     
งบแสดงฐานะการเงิน 
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18. ทรัพย์สินเพื#อความมั#นคงและผลประโยชน์ 
ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงจดัตั5งขึ5นเพื�อเป็นประกนัความเสียหายที�อาจเกิดจากการผิดนดัชาํระหนี5หรือ
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�ใช้
บริการชําระหนี5 ทุกสินค้าอ้างอิง และไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท ในแต่ละประเภทสินค้าอ้างอิง 
สาํหรับสมาชิก ที�ใชบ้ริการชาํระหนี5ตามประเภทสินคา้อา้งอิง)  

18.2 กองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing fund) ประกอบดว้ยการวางหลกัทรัพยส์มทบจาก 
 1) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท 
 2) สมาชิกของสาํนกัหกับญัชีแต่ละรายดงันี5  

- ทรัพย์สินสมทบแรกเข้าเพื� อเป็นสมาชิกกองทุนในอัตราที� กําหนด (ปัจจุบันกําหนด                           
เงินสมทบแรกเขา้เป็นมูลค่าไม่นอ้ยกว่า 6 ลา้นบาท สาํหรับสมาชิกที�ใชบ้ริการชาํระหนี5
ทุกสินคา้อา้งอิง และไม่นอ้ยกว่า 1 ลา้นบาท ในแต่ละประเภทสินคา้อา้งอิง สาํหรับสมาชิก
ที�ใชบ้ริการชาํระหนี5ตามประเภทสินคา้อา้งอิง) 

- ทรัพยสิ์นสมทบรายเดือนเป็นมูลค่าไม่นอ้ยกว่า 1,000 บาท 

สํานักหักบัญชีจะนําทรัพย์สินเพื�อความมั�นคงไปบริหารจัดการเพื�อให้เกิดผลประโยชน์และจะคืน
ผลประโยชน์ดงักล่าวภายหลงัหกัค่าบริหารจดัการให้แก่สมาชิกตามวิธีและภายในระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชี
กาํหนด 

ในกรณีที�สมาชิกผิดนดัชาํระหนี5หรือมีความเสียหายที�เกิดจากการกระทาํของสมาชิกในกิจการที�เกี�ยวกบั
การชาํระหนี5  สาํนกัหกับญัชีจะใชท้รัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงตามลาํดบัดงัต่อไปนี5  
1)   หลกัทรัพยเ์พื�อความมั�นคงของสมาชิกรายที�ผิดนดัหรือรายที�กระทาํให้เกิดความเสียหายต่อการชาํระ

หนี5ของสาํนกัหกับญัชี   
2)   ทรัพยสิ์นที�สมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายที�ผิดนดัหรือรายที�กระทาํ

ใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหนี5ของสาํนกัหกับญัชี 

3)   เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลักทรัพยต์ามจํานวนที�สํานักหักบัญชี    
ประกาศกาํหนดเป็นส่วนที�หนึ�ง 

4)   ทรัพยสิ์นที�สมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายอื�นที�ไม่ใช่รายที�ผิดนัด
หรือรายที�ไม่ไดก้ระทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหนี5ของสาํนกัหักบญัชี   
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5)   เงินสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยส่์วนที�เหลือภายหลงัหกัเงินสมทบ
เขา้กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยส่์วนที�หนึ�ง 

6)   ทรัพยสิ์นสมทบเพิ�มเติมตามสัดส่วนที�สมาชิกแต่ละรายสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหาย 

7)   เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์

การใชท้รัพยสิ์นตาม 4) และ 6) ใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนของทรัพยสิ์นที�สมาชิกสมทบเขา้กองทุน  

การใช้เงินสมทบเขา้กองทุนตาม 3) ตามสัดส่วนที�สํานกัหักบญัชีประกาศกาํหนดนั5น สํานกัหกับญัชี
อาจประกาศเปลี�ยนแปลงสัดส่วนการใชเ้งินสมทบดงักล่าวไดต้ามที�เห็นสมควร 

ทั5งนี5  สมาชิกรายที�ผิดนดัหรือรายที�กระทาํให้เกิดความเสียหายต่อการชาํระหนี5ของสํานักหกับญัชีมีหนา้ที�
ในการชาํระคืนทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงที�สาํนกัหกับญัชีไดใ้ชต้ามหลกัเกณฑ ์

               

ในกรณีที� มีการใช้ทรัพย์สินเพื�อความมั�นคง สํานักหักบัญชีอาจเรียกเก็บดอกเบี5 ยจากการใช้ทรัพยสิ์น
ดงักล่าว โดยคาํนวณตามอตัราสูงสุดตามกฎหมายว่าดว้ยดอกเบี5 ยเงินให้กูยื้มของสถาบนัการเงินนบัแต่วนัที�
มีการใชท้รัพยสิ์นดงักล่าวจนถึงวนัที�ชาํระคืน เวน้แต่สาํนกัหกับญัชีจะกาํหนดอตัราดอกเบี5ยไวเ้ป็นอย่างอื�น 

             

เมื�อสมาชิกรายที�ผิดนดัหรือรายที�กระทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหนี5ของสาํนกัหกับญัชี ไดช้าํระคืน
ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงตามจาํนวนที�มีการใชท้รัพยสิ์นพร้อมดอกเบี5ยแก่สาํนกัหักบญัชี ใหมี้การจดัสรร
ทรัพยสิ์นดงักล่าวคืนตามลาํดบัดงัต่อไปนี5  
1)   เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชีในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์

2)   ทรัพยสิ์นสมทบเพิ�มเติมตามสัดส่วนที�สมาชิกแต่ละรายสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหาย   
3) เงินสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยส่์วนที�เหลือภายหลงัหักเงินสมทบ

เขา้กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยส่์วนที�หนึ�ง  
4)   ทรัพยสิ์นที�สมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายอื�นที�ไม่ใช่รายที�ผิดนัด

หรือรายที�ไม่ไดก้ระทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหนี5ของสาํนกัหกับญัชี แลว้แต่กรณี 

5)   เงินสมทบเขา้กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลกัทรัพยต์ามจาํนวนที�สํานกัหักบญัชีประกาศ                        
กาํหนดเป็นส่วนที�หนึ�ง 

6)   ทรัพยสิ์นที�สบทบกองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายที�ผิดนดัหรือรายที�กระทาํให้
เกิดความเสียหายต่อการชาํระหนี5ของสาํนกัหกับญัชี แลว้แต่กรณี 

7)    หลกัทรัพยเ์พื�อความมั�นคงของสมาชิกรายที�ผิดนดัหรือรายที�กระทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อการชาํระหนี5
ของสาํนกัหกับญัชี 

การจดัสรรทรัพยสิ์นคืนตาม 2) และ 4) ใหเ้ป็นไปตามสัดส่วนที�ไดมี้การนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวออกใช ้  
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เมื�อสํานักหักบัญชีมีมติให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพ สํานักหักบัญชีจะคืนทรัพย์สินที�สมาชิกวางไว ้                       
เพื�อความมั�นคงของการชาํระหนี5ของสํานกัหกับญัชี รวมทั5งผลประโยชนที์�เกิดจากทรัพยสิ์นดงักล่าวใน
จาํนวนที�เหลืออยู่ภายหลงัจากหกัหนี5รวมถึงค่าเสียหายและค่าปรับทั5งหมดที�สมาชิกคา้งชาํระต่อสาํนกัหกับญัชี 
ภายในระยะเวลาที�สาํนกัหกับญัชีกาํหนด 
 
กลุ่มกิจการไดแ้สดงทรัพยสิ์นที�สมาชิกสมทบเป็นทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงตามหลกัเกณฑที์�กาํหนด
เป็นรายการแยกต่างหากในบญัชี “ทรัพยสิ์นเพื�อความมั �นคงและผลประโยชน์” ภายใตสิ้นทรัพย ์                   
ไม่หมุนเวียน และไดแ้สดงภาระหนี5 สินในจาํนวนเงินเดียวกนัในบญัชี “เจา้หนี5ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคง
และผลประโยชน”์ ภายใตห้นี5 สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน์ ประกอบดว้ย 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 หลักทรัพย์เพื#อความมั#นคง  กองทุนทดแทนความเสียหาย   
 และผลประโยชน์  และผลประโยชน์  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

เงินลงทุนที�บริหารโดยสาํนกัหกับญัชี 698,988 673,494 - - 698,988 673,494 
เงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล       

เงินฝากออมทรัพย ์ 69 486 52 2,535 121 3,021 
หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 203,120 200,975 1,295,715 1,092,175 1,498,835 1,293,150 

 902,177 874,955 1,295,767 1,094,710 2,197,944 1,969,665 
ดอกเบี5ยคา้งรับ 354 352 1,955 1,773 2,309 2,125 
สินทรัพยอื์�น 46 59 4,999 10,700 5,045 10,759 
 902,577 875,366 1,302,721 1,107,183 2,205,298 1,982,549 

 
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 

กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์   
เงินสมทบ 100,000 100,000 
ผลประโยชนส์ะสม 47,916 44,156 
 147,916 144,156 
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เงนิลงทุนที#บริหารโดยสํานักหักบัญชี 
สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบี5ยระหว่างร้อยละ 0.375 - 1.00 ต่อปี 
(2561 : ระหวา่งร้อยละ 0.375 - 1.00 ต่อปี) 

เงนิลงทุนที#บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ�ง (2561 : 1 แห่ง) 

นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินและนโยบายการลงทุน
ของสํานักหักบัญชี สําหรับปีสิ5นสุดวนัที�  31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล             
มีอตัราผลตอบแทนจากการบริหารระหว่างร้อยละ 2.45 - 2.46 ต่อปี (2561 : ระหวา่งร้อยละ 1.42 - 1.43 ต่อปี) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เจา้หนี5ทรัพยสิ์นเพื�อความมั�นคงและผลประโยชน์ ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
หลักทรัพย์เพื#อความมั#นคงและผลประโยชน์   
เงินสมทบ 897,000 871,528 
ผลประโยชน ์(กาํหนดจ่ายคืนสมาชิกทุก 6 เดือน) 5,997 3,838 
 902,997 875,366 
กองทุนทดแทนความเสียหายและผลประโยชน์   
เงินสมทบ 1,011,551 847,572 
ผลประโยชนส์ะสม 143,321 115,455 
 1,154,872 963,027 
 2,057,869 1,838,393 
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19. เงนิสํารองเพื#อความมั#นคงของสํานักหักบัญชี 
เงินสํารองเพื�อความมั�นคงของสํานกัหักบญัชี ในส่วนของตลาดหลกัทรัพย ์จดัตั5งขึ5นเพื�อเป็นแหล่งเงินทุน
ให้แก่สํานักหักบัญชี เพื�อรองรับความเสียหายที�อาจเกิดจากการผิดนัดชําระราคาหรือผิดนัดส่งมอบ
หลกัทรัพย ์หรือความเสียหายที�อาจเกิดจากการกระทาํของสมาชิกในกิจการที�เกี�ยวกบัการชาํระราคาและ 
ส่งมอบหลกัทรัพยข์องสาํนกัหกับญัชี 

เมื�อวันที�  14 มกราคม 2558 และวันที�  27 เมษายน 2559 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีมติให้กัน                   
วงเงินสํารองเพื�อความมั�นคงของสํานักหักบัญชีหลกัทรัพยแ์ละอนุพนัธ์ ตามที�องค์กรกาํกับดูแลธุรกิจ
หลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ ไดก้าํหนดมาตรฐานสําหรับสํานกัหักบญัชี เพื�อความมั�นคงของสํานักหักบญัชี 
และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยตลาดหลักทรัพย ์                     
จะทยอยจดัสรรเงินสํารองเพื�อความมั�นคง จนครบจาํนวน 5,690 ลา้นบาท ภายในปี 2563 ทั5งนี5  ณ วนัที� 
31 ธนัวาคม 2562 เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสํานกัหักบญัชี มีจาํนวน 5,590.44 ลา้นบาท (2561 : จาํนวน 
5,328.58 ลา้นบาท) 

เงินสาํรองเพื�อความมั�นคงของสาํนกัหกับญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562  2561 

เงนิลงทุนที#บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล   
เงินฝากออมทรัพย ์ 2,202 10,633 
หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ 5,577,063 5,293,794 
 5,579,265 5,304,427 
ดอกเบี5ยคา้งรับ 10,364 10,401 
สินทรัพยอื์�น 809 13,748 
 5,590,438 5,328,576 

เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 2 แห่ง (2561 : 2 แห่ง) 

นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินและนโยบาย
การลงทุนของบริษทั สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนที�บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
มีอตัราผลตอบแทนจากการบริหารระหว่างร้อยละ 2.46 - 2.54 ต่อปี (2561 : ระหวา่งร้อยละ 1.39 - 1.40 ต่อปี) 
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20. ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 

งบแสดงฐานะการเงินแสดงยอดคงเหลือดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 91,768 139,821 91,743 137,655 
หนี5 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     (12,676) - - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 79,092 139,821 91,743 137,655 

รายการเคลื�อนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี5  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 149,684 89,789 147,515 87,433 
ภาษีเพิ�มในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 39,473 46,508 39,982 46,695 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของ     

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น (12,692) 13,387 (12,692) 13,387 
ยอดคงเหลือปลายปี 176,465 149,684 174,805 147,515 

หนี"สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ยอดคงเหลือตน้ปี 9,863 172,568 9,860 171,240 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 17,291 (5,395) 2,983 (4,070) 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของ     

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น 70,219 (151,806) 70,219 (151,806)                                                                                                                            
รายการปรับปรุงส่วนของเงินกองทุนคุม้ครอง 
 ผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - (5,504) - (5,504) 
ยอดคงเหลือปลายปี 97,373 9,863 83,062 9,860 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 79,092 139,821 91,743 137,655 
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รายการเคลื�อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี5 สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี5  
                                         (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 
ค่าเผื#อหนี"              

สงสัยจะสูญ  

ผลกําไรที#ยัง 
ไม่เกิดขึ"นจริง 
จากเงนิลงทุน  

ผลต่างอายุ 
การใช้งาน 
สินทรัพย์ 

ภาระผกูพนั
ผลประโยชน์
พนักงานจาก
สิทธิการลา 

พกัร้อนสะสม  

ภาระผกูพนั
ผลประโยชน์ 

พนักงาน  รวม 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี      
ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 3,026 -  - 5,227 81,536     89,789 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย - 789                 39,316                  (66) 6,469 46,508 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของ       

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น - 13,387 - -  - 13,387 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 3,026 14,176               39,316  5,161 88,005 149,684 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย 348 (789) 4,879 164 34,871 39,473 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของ       

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น -      (13,387)  -  -          695 (12,692) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  3,374 - 44,195 5,325 123,571 176,465 

    (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 

 

ผลกําไรที#ย ัง 
ไม่เกิดขึ"นจริงจาก
หลักทรัพย์เผื#อขาย  

ผลกําไรที#ยัง 
ไม่เกิดขึ"นจริงจาก
หลักทรัพย์เพื#อค้า  

รายการปรับปรุง 
ส่วนของเงนิกองทุน 
คุ้มครองผู้ลงทุนใน

หลักทรัพย์  รวม 
หนี"สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 164,918 7,650 -          172,568 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย - (5,395) - (5,395) 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของ     

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น (151,806) - (5,504) (157,310) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 13,112 2,255 (5,504) 9,863 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) ในรายไดห้รือค่าใชจ่้าย - 17,291 - 17,291 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของ     

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น 70,219 - - 70,219 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  83,331 19,546 (5,504) 97,373 
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(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
ค่าเผื#อหนี"              

สงสัยจะสูญ  

ผลกําไรที#ย ัง
ไม่เกิดขึ"นจริง
จากเงนิลงทุน  

ผลต่างอายุ 
การใช้งาน 
สินทรัพย์ 

ภาระผกูพนั
ผลประโยชน์
พนักงานจาก
สิทธิการลา 

พกัร้อนสะสม  

ภาระผกูพนั
ผลประโยชน์ 

พนักงาน  รวม 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี      
ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 1,005 - - 5,183 81,245     87,433 
ภาษีเพิ�ม/(ลด)ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - 641       39,316                  (21) 6,759 46,695 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของ       

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น - 13,387 - - - 13,387 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 1,005 14,028       39,316 5,162 88,004 147,515 
ภาษีเพิ�ม/(ลด)ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย                709 (641) 4,879 164 34,871 39,982 
ภาษีเพิ�ม/(ลด) บนัทึกโดยตรงในส่วนของ       

รายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น - (13,387)  - - 695 (12,692) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  1,714 - 44,195 5,326 123,570 174,805 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ผลกําไรที#ย ังไม่
เกิดขึ"นจริงจาก

หลักทรัพย์เผื#อขาย  

ผลกําไรที#ย ังไม่
เกิดขึ"นจริงจาก

หลักทรัพย์เพื#อค้า  

รายการปรับปรุง 
ส่วนของเงนิกองทุน 
คุ้มครองผู้ลงทุน ใน

หลักทรัพย์  รวม 
หนี"สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 164,918 6,322 -          171,240 
ภาษีเพิ�ม/(ลด)ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - (4,070) - (4,070) 
ภาษีเพิ�ม/(ลด)ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น (151,806) - (5,504) (157,310) 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 13,112 2,252 (5,504) 9,860 
ภาษีเพิ�ม/(ลด)ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้าย - 2,983 - 2,983 
ภาษีเพิ�ม/(ลด)ในรายไดห้รือคา่ใชจ่้ายเบด็เสร็จอื�น 70,219 - - 70,219 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  83,331 5,235 (5,504) 83,062 
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21.     เจ้าหนี"การค้าและเจ้าหนี"อื#น 
เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5 อื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
เจ้าหนี"การค้า      
กิจการย่อย 7 - - - 124 
กิจการร่วมคา้ 7 -  6,746 - 6,746 
กิจการอื�น  91,662 62,809 89,536 59,470 
  91,662 69,555 89,536 66,340 
เจ้าหนี"อื#น      
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย      
   กิจการยอ่ย 7 - - 11,641  184 
   กิจการอื�น  1,085,998 1,070,267 1,061,803 1,033,558 

            เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียน 
               รอจ่ายคืนผูล้งทุน  89,032 84,042 - - 

ผลประโยชนท์างการเงินคา้งจ่าย  85,569 69,086 - - 
เจา้หนี5จากการซื5อเงินลงทุน  121,325 - 121,325  - 
อื�นๆ  16,881 24,777 12,453 19,672 
  1,398,805 1,248,172 1,207,222 1,053,414 
  1,490,467 1,317,727 1,296,758 1,119,754 

22. หนี"สินหมุนเวยีนอื#น 
หนี5 สินหมุนเวียนอื�น ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที�จ่ายคา้งจ่าย 79,403 34,417 9,581 10,624 
เงินประกนัต่างๆ 27,407 36,854 27,404 36,850 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจาก     

สิทธิการลาพกัร้อนสะสม 26,631 25,810 26,631 25,810 
ภาษีมูลค่าเพิ�มคา้งจ่าย 19,927 21,652 16,862 21,652 
กองทุนเงินทองของมีค่า 11,576 11,576 11,576 11,576 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานที�ถึงกาํหนด     

ชาํระภายในหนึ�งปี (ดูหมายเหตุขอ้ 23) 4,456 3,699 4,456 3,699 
อื�น ๆ  3,597 2,342 1,913 673 
 172,997 136,350 98,423 110,884 
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23. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที# 31 ธันวาคม  ณ วันที# 31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
งบแสดงฐานะการเงนิ 

หนี"สินที#ถงึกําหนดชําระภายใน 1 ปี      
ผลประโยชนเ์กษียณอาย ุ(ดูหมายเหตุขอ้ 22) 4,456 3,699  4,456  3,699 

 4,456 3,699  4,456  3,699 

       
หนี"สินที#ถึงกาํหนดชําระเกินกว่า 1 ปี        
ผลประโยชนเ์กษียณอายุ 571,483 407,020  571,483  407,020 
ผลประโยชน์อื�น 41,910 29,301  41,910  29,301 
 613,393 436,321  613,393  436,321 

 617,849 440,020  617,849  440,020 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 สําหรับปีสิ"นสุด 

วันที# 31 ธันวาคม 
 สําหรับปีสิ"นสุด 

วันที# 31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ค่าใช้จ่ายที#รวมอยู่ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ 

ผลประโยชนเ์กษียณอายุ 175,446  48,390  175,446  48,390 
ผลประโยชน์อื�น 16,686  2,618  16,686  2,618 
 192,132  51,008  192,132  51,008 

จาํนวนที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดงันี5  
 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที# 31 ธันวาคม  ณ วันที# 31 ธันวาคม 

 2562  2561  2562  2561 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนั 

ผลประโยชนเ์กษียณอายุ 575,939  410,719  575,939  410,719 
ผลประโยชน์อื�น 41,910  29,301  41,910  29,301 

หนี5 สินที�บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน 617,849  440,020  617,849  440,020 
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รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
     
ณ วนัที� 1 มกราคม 440,020 407,678 440,020 406,226 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 36,115 40,029 36,115 40,029 
ตน้ทุนดอกเบี5ย 12,712 10,979 12,712 10,979 

            ตน้ทุนบริการในอดีต 143,305 - 143,305 - 
การวดัมูลค่าใหม่     
   ผลขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลง     
      ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 42,550 - 42,550 - 
   ผลกาํไรที�เกิดขึ5นจากการเปลี�ยนแปลง     
      ขอ้สมมติทางการเงิน   (9,274) -   (9,274) - 
  ผลกาํไรที�เกิดจากประสบการณ์  (43,503) -         (43,503)                                                                                                                            - 
 621,925 458,686 621,925 457,234 
หกั  จ่ายผลประโยชน์ (4,076) (18,666)  (4,076) (18,568) 
บวก รับโอนพนกังานจากบริษทัยอ่ย - - - 1,354 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 617,849 440,020 617,849 440,020 
หกั  ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี      
       (ดูหมายเหตุขอ้ 22) (4,456) (3,699)  (4,456) (3,699) 
ยอดคงเหลือที�ถงึกาํหนดชาํระเกิน 1 ปี 613,393 436,321 613,393  436,321 

สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 รายการที�บนัทึกในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จ มีดงันี5  
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561  2562  2561 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 36,115 40,029 36,115 40,029 
ตน้ทุนดอกเบี5ย 12,712 10,979 12,712 10,979 
ตน้ทุนบริการในอดีต 143,305 - 143,305 - 
 192,132 51,008  192,132 51,008 
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พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที� 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื�อวนัที� 5 เมษายน 
2562 ซึ� งจะมีผลบงัคบัใช้เมื�อพน้กาํหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยพระราชบญัญัติ
คุม้ครองแรงงานฉบบันี5กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้งสําหรับลูกจา้งซึ� งทาํงานติดต่อกนั
ครบ 20 ปีขึ5นไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดท้าย 400 วนั การเปลี�ยนแปลงดงักล่าว             
ถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน กลุ่มกิจการบันทึก
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จของงวดที�กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ 

ขอ้สมมติฐานทางสถิติที�สาํคญัที�ใชใ้นการคาํนวณ สรุปไดด้งันี5  

 2562  2561 
อตัราคิดลด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ร้อยละ 1.78 - 3.82 ร้อยละ 2.75 
อตัราการขึ5นเงินเดือน  ร้อยละ 7.00 ร้อยละ 6.50 
อตัราการลาออกเฉลี�ย ร้อยละ 0.00 - 12.00 ร้อยละ 0.00 - 13.00 
อตัราการตายก่อนเกษียณอายุ ปรับปรุงร้อยละ 3 ของ TMO2017 ร้อยละ 75 ของ TMO2017 
เกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 

 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที#กําหนดไว้ 
 การเปลี#ยนแปลงในข้อสมมติ  การเพิ#มขึ "นของข้อสมมติ  การลดลงของข้อสมมติ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
อตัราคิดลด ร้อยละ 0.5 ร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 6  ลดลงร้อยละ 12  เพิ�มขึ5นร้อยละ 7  เพิ�มขึ5นร้อยละ 12 
อตัราการเพิ�มขึ5นของเงินเดือน ร้อยละ 1 ร้อยละ 1  เพิ�มขึ5นร้อยละ 13  เพิ�มขึ5นร้อยละ 14  ลดลงร้อยละ11  ลดลงร้อยละ12 
อตัราการลาออก ร้อยละ 20 ร้อยละ 20  ลดลงร้อยละ 4  ลดลงร้อยละ 6  เพิ�มขึ5นร้อยละ 4  เพิ�มขึ5นร้อยละ 6 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี5 อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติขณะที�ให้ข้อสมมติอื�นคงที�
ในทางปฏิบติัสถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ5น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั 
ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลง
ในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชวิ้ธีเดียวกบัมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวค้าํนวณ
ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัสิ5นรอบระยะเวลารายงาน 
ในการคาํนวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ5าหนกัของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนคื์อ 19 ปี (2561 : 20 ปี) 
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การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชนเ์มื�อเกษียณอาย ุและผลประโยชน์อื�นที�ไม่มีการคิดลด 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี   1 ปี - 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562     
ผลประโยชนเ์กษียณอายุ 5,092 62,741 254,584 322,417 
ผลประโยชน์อื�น 4,518 13,790 14,699 33,007 
รวม 9,610 76,531 1 269,283 355,424 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี  1 ปี - 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561     
ผลประโยชนเ์กษียณอายุ 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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24. เงนิกองทุน  
การเปลี�ยนแปลงส่วนของเงินกองทุนสําหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ที�ไดร้วมเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แยกแสดง
ไดด้งันี5  

 (หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงนิรวม 
  เงินกองทุน 
    เงินกองทุนสํารอง        
  เงินกองทุนสํารอง  เพื#อการชําระหนี"   เงินกองทุน เงินกองทุน เงินกองทุน   
  เพื#อการชําระราคา  ในตลาด  เงินกองทุน เพื#อการสงเคราะห์ คุ้มครอง คุ้มครองผู้ลงทุน   
  และส่งมอบ  สัญญาซื"อขาย  ชดเชย ด้านสวสัดิการ ผู้ลงทุน ในสัญญา เงินกองทุน  
 หมายเหตุ หลักทรัพย์  ล่วงหน้า  ความเสียหาย พนักงาน ในหลักทรัพย์ ซื"อขายล่วงหน้า ทั#วไป รวม 

         
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 ้ 25.2 - - - -  -  - 485 485 
รายไดสู้งกว่าค่าใชจ้่าย  25.2 - - - 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 

         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 1 มกราคม 2562  4,240,000 1,000,000 100,000 112,074 469,545 55,348 22,702,439 28,679,406 
จดัสรรเงินกองทุนทั�วไป 24.1 200,000 - - - - - (200,000) - 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 25.2 - - - - - - 10,226 10,226 
รายไดสู้ง(ตํ�า)กว่าค่าใชจ้่าย  25.2 - - - 1,923 13,930 848 (2,615,700) (2,598,999) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562   4,440,000 1,000,000 100,000 113,997 483,475 56,196 19,896,965 26,090,633 
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(หน่วย : พันบาท) 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  เงินกองทุน 
    เงินกองทุนสํารอง       
  เงินกองทุนสํารอง  เพื#อการชําระหนี"   เงินกองทุน เงินกองทุน   
  เพื#อการชําระราคา  ในตลาด  เงินกองทุน เพื#อการสงเคราะห์ คุ้มครอง   
  และส่งมอบ  สัญญาซื"อขาย  ชดเชย ด้านสวสัดิการ ผู้ลงทุน เงินกองทุน  
 หมายเหตุ หลักทรัพย์  ล่วงหน้า  ความเสียหาย พนักงาน ในหลักทรัพย์ ทั#วไป รวม 

         
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  25.2 - - - 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 

         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 1 มกราคม 2562  4,240,000 1,000,000 100,000 112,074 469,545 20,399,813 26,321,432 
จดัสรรเงินกองทุนทั�วไป 24.1 200,000 - - - - (200,000) - 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเบด็เสร็จอื�น - สุทธิจากภาษีเงินได ้ 25.2 - - - - - 10,226 10,226 
รายไดสู้ง(ตํ�า)กว่าค่าใชจ้่าย  25.2 - - - 1,923 13,930 (3,034,078) (3,018,225) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2562   4,440,000 1,000,000 100,000 113,997 483,475 17,175,961 23,313,433 
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รายละเอียดเงินกองทุนประกอบด้วย 
24.1 เงนิกองทุนสํารองเพื#อการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 

ในปี 2540 และ 2556 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัจดัสรรเงินกองทุนทั�วไปเป็นจาํนวนเงิน 
2,000 ลา้นบาท และ 500 ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมเป็นจาํนวนเงิน 2,500 ลา้นบาท เพื�อจดัตั5งเป็น
เงินสาํรองเพื�อการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพยข์องสํานกัหกับญัชี ซึ� งดาํเนินการโดยกิจการย่อย
ในการรองรับความเสี�ยงจากการขาดสภาพคล่องกรณีที�สมาชิกมีการผิดนดัชาํระราคาและส่งมอบ
หลกัทรัพยที์�ซื5อขายในตลาดหลกัทรัพย ์

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

ในปี 2561 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัจดัสรรเงินกองทุนสํารองเพื�อการชาํระราคา  และ
ส่งมอบหลกัทรัพยเ์ป็นจาํนวนเงิน 700 ลา้นบาท ไปให้กองทุนสํารองเพื�อการชาํระหนี5 ในตลาด
สัญญาซื5อขายล่วงหนา้ เพื�อใหส้าํนกัหกับญัชีมีเงินทุนเพียงพอในทั5งสองตลาด 

24.2 เงนิกองทุนสํารองเพื#อการชําระหนี"ในตลาดสัญญาซื"อขายล่วงหน้า 
ในปี 2547 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัให้จดัสรรเงินกองทุนทั�วไปเป็นจาํนวนเงิน 300 
ลา้นบาท เพื�อจดัตั5งเป็นเงินกองทุนสาํรองเพื�อการชาํระหนี5 สินตลาดสัญญาซื5อขายล่วงหนา้ของสาํนกั
หกับญัชีในการรองรับความเสียหายที�อาจเกิดขึ5นจากระบบการซื5อขายและการชาํระหนี5ของตลาด
สัญญาซื5อขายล่วงหนา้กบั บริษทั สาํนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จาํกดั 

ในปี 2561 กองทุนสํารองเพื�อการชาํระหนี5 ในตลาดสัญญาซื5อขายล่วงหน้า ไดร้ับการจดัสรรเงิน
จากกองทุนสาํรองเพื�อการชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์เป็นจาํนวนเงิน 700 ลา้นบาท ตามมติ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เพื�อใหส้าํนกัหกับญัชีมีเงินทุนเพียงพอในทั5งสองตลาด 

24.3 เงินกองทุนชดเชยความเสียหาย 
ในปี 2536 และ 2545 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้จัดสรรเงินกองทุนทั�วไปเป็น
จาํนวนเงินรวม 100 ลา้นบาท เพื�อจดัตั5งเป็นเงินกองทุนชดเชยความเสียหาย และเพื�อเป็นการช่วยเหลือ
และสร้างความมั�นใจให้แก่คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์และผูที้�ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าที�
แทนคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์ในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช้อาํนาจพิจารณาและตดัสินใจ               
ซึ�งอาจมีผลกระทบและก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก 
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24.4 เงนิกองทุนเพื#อการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการพนักงาน 
ในปี 2540 และ 2547 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยอ์นุมติัใหจ้ดัสรรเงินกองทุนทั�วไปเป็นจาํนวนเงิน
รวม 75 ลา้นบาท เพื�อจดัตั5งเงินกองทุนเพื�อการสงเคราะห์ดา้นสวสัดิการพนกังาน ทั5งนี5ผลประโยชน์
ที�ไดจ้ากการบริหารเงินกองทุนไดน้าํเขา้มาสมทบในเงินกองทุนดงักล่าว 

24.5  เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ 
ในปี 2547 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุมติัการจดัตั5งกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์
(Securities Investor Protection Fund “ SIPF”) (“กองทุน”) โดยมีทุนประเดิมที�จดัสรรมาจากค่าธรรมเนียม 
การเป็นสมาชิกเป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 

กองทุนนี5ไดมี้การจดัตั5งขึ5นอย่างเป็นทางการภายใตก้ฎระเบียบของกองทุน SIPF เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2547 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ความคุ้มครองและเป็นการสร้างความมั�นใจให้แก่ผูล้งทุนที� ซื5อขาย
หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพย ์โดยผ่านบริษทัหลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิก ทั5งนี5  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562             
มีบริษทัหลกัทรัพยที์�เป็นสมาชิกกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยท์ั5งสิ5น 34 ราย (2561 : 34 ราย) 

 
ทรัพยสิ์นของกองทุนประกอบดว้ย 

 1)    เงินทุนประเดิมของตลาดหลกัทรัพย ์เป็นจาํนวนเงิน 300 ลา้นบาท 

2)    เงินค่าเขา้เป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที�เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน 

3)    ดอกผลหรือผลประโยชน์ที�ไดจ้ากเงินและทรัพยสิ์นของกองทุน 
 

กองทุนจะคุ้มครองทรัพยสิ์นของผูล้งทุนที�อยู่ในความดูแลของบริษทัหลกัทรัพยที์� เป็นสมาชิก
กองทุน หากผูล้งทุนไม่ไดร้ับคืนสินทรัพยด์งักล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผูล้งทุนตามที�
เกิดขึ5 นจริง ไม่เกินรายละ 1 ลา้นบาทในแต่ละเหตุของการให้ความคุม้ครองเป็นรายกรณีแลว้แต่
จาํนวนใดจะตํ�ากว่า โดยกองทุนจะให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุน อนัเนื�องมาจากกรณีใดกรณีหนึ� ง
ดงัต่อไปนี5  
1)   ในกรณีที�บริษทัที�เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดตามกฎหมายลม้ละลาย หรือ 

2)   ในกรณีที�สมาชิกกองทุนกับผูล้งทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี�ยวกับการซื5 อขายสัญญาซื5อขาย
ล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์และอนุญาโตตุลาการไดพิ้จารณาและชี5ขาดให้สมาชิกกองทุนคืน
ทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุนนั5น แต่สมาชิกกองทุนไม่ปฏิบติัติตาม 
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ทั5งนี5การคุม้ครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที�เกิดจากการซื5อขายหลกัทรัพยข์องผูล้งทุนไม่ว่าจะเป็น
การตดัสินใจลงทุนดว้ยตนเองหรือไม่กต็าม  

หากจาํนวนทรัพยสิ์นของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผูล้งทุนไดต้ามที�ระบุขา้งตน้ ผูล้งทุน                 
จะได้รับชดเชยทรัพย์สินจากกองทุนตามสัดส่วน ผู ้ลงทุนแต่ละรายได้รับความเสียหาย (Prorata 
based) 
 
เมื�อคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยมี์มติอนุมติัให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนใด ตลาดหลกัทรัพย ์              
จะใชเ้งินกองทุนเพื�อใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุน โดยเป็นไปตามลาํดบัดงัต่อไปนี5  

1)    เงินกองทุนในส่วนที�สมาชิกกองทุนซึ�งก่อความเสียหายแก่ผูล้งทุนจ่ายเขา้กองทุน 

2)   เงินกองทุนในส่วนดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน 

3)   เงินกองทุนในส่วนที�สมาชิกกองทุนรายอื�นจ่ายเขา้กองทุน 
4)  เงินกองทุนในส่วนที�ตลาดหลกัทรัพยจ่์ายเขา้กองทุน 

เมื�อตลาดหลกัทรัพยใ์ชเ้งินกองทุนเพื�อใหค้วามคุม้ครองแก่ผูล้งทุนตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดแลว้ตลาด
หลกัทรัพยจ์ะดําเนินการใช้สิทธิเรียกร้องทรัพยสิ์ทที�ได้มีการจ่ายแก่ผูล้งทุนและค่าเสียหายคืนจาก
สมาชิกกองทุนตามสิทธิที�ไดรั้บโอนจากผูล้งทุน 

ตลาดหลกัทรัพยจ์ะจดัสรรทรัพยสิ์นหรือเงินที�ไดรั้บคืนจากสมาชิกกองทุนซึ� งก่อความเสียหายเข้า
กองทุน ตามลาํดบัดงัต่อไปนี5  

1) เงินกองทุนส่วนที�เป็นของตลาดหลกัทรัพย ์
2)  เงินกองทุนในส่วนที�เป็นของสมาชิกรายอื�น 
3) เงินกองทุนในส่วนที�เป็นดอกผลหรือผลประโยชนข์องกองทุน 
4) เงินกองทุนในส่วนที�เป็นของสมาชิกกองทุนซึ�งก่อความเสียหายแก่ผูล้งทุน 
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24.6 เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื"อขายล่วงหน้า  
ในปี 2555 คณะกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื5อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  ได้
อนุมัติให้จัดตั5 งกองทุนคุ ้มครองผูล้งทุนในสัญญาซื5 อขายล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection 
Fund: DIPF) (“กองทุน”) โดยมีเงินทุนประเดิมจากบริษทัจาํนวน 50 ลา้นบาท 

กองทุนไดจ้ดัตั5งขึ5นเมื�อวนัที� 15 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนใน
สัญญาซื5อขายล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑ์ที�บริษทักาํหนด ทั5งนี5  ผูล้งทุนที�จะไดรั้บความคุม้ครองตอ้งเป็น
ลูกค้าของสมาชิกกองทุน โดยเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที�จัดตั5 งในประเทศไทย                     
ซึ�งมิใช่ผูล้งทุนสถาบนัตามพระราชบญัญติัสญัญาซื5อขายล่วงหนา้ 2546 ทั5งนี5  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
มีบริษัทหลักทรัพยที์� เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื5 อขายล่วงหน้าเข้าเป็นสมาชิกกองทุนจาํนวน               
37 ราย (2561 : 37 ราย) 

ทรัพยสิ์นของกองทุนประกอบดว้ย เงินทุนประเดิมของบริษทั เงินค่าเขา้เป็นสมาชิกและเงินสมทบ                   
ที� เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที�ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน 
ภายหลังหักค่าใช้จ่ายเพื�อการดําเนินงานของกองทุน ทั5 งนี5  ในช่วงเริ� มจดัตั5 งกองทุนจะมีทรัพยสิ์น
จาํนวนไม่น้อยกว่า 100 ลา้นบาท ประกอบด้วยเงินทุนประเดิมจากบริษัทจาํนวน 50 ลา้นบาท และ                
เงินค่าแรกเข้าและเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนในส่วนที� เหลือจนกว่าจะครบ 100 ล้านบาท                        
โดยบริษทัอาจเรียกเก็บเพิ�มเติมไดต้ามที�เห็นจาํเป็นและสมควร 

 
กองทุนจะคุ้มครองทรัพยสิ์นของผูล้งทุนที�อยู่ในความดูแลของบริษทัหลกัทรัพยที์� เป็นสมาชิก
กองทุน หากผูล้งทุนไม่ได้รับคืนสินทรัพย์ดังกล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผูล้งทุน
ตามที� เกิดขึ5นจริง ไม่เกินรายละ 1 ลา้นบาทในแต่ละเหตุของการให้ความคุ้มครองเป็นรายกรณี
แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ�ากว่า โดยกองทุนจะให้ความคุ้มครองแก่ผูล้งทุน อนัเนื�องมาจากกรณีใด
กรณีหนึ�งดงัต่อไปนี5  
1)   ในกรณีที�บริษทัที�เป็นสมาชิกกองทุนถูกศาลสั�งพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดตามกฎหมายลม้ละลายหรือ 

2)     ในกรณีที�สมาชิกกองทุนกับผูล้งทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี�ยวกับการซื5อขายสัญญาซื5อขาย
ล่วงหน้าในตลาดอนุพนัธ์และอนุญาโตตุลาการไดพิ้จารณาและชี5ขาดให้สมาชิกกองทุนคืน
ทรัพยสิ์นแก่ผูล้งทุนนั5น แต่สมาชิกกองทุนไม่ปฏิบติัตาม 

 
ทั5งนี5การคุม้ครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที�เกิดจากการซื5อขายสัญญาซื5อขายล่วงหนา้ของผูล้งทุน
ไม่ว่าจะเป็นการตดัสินใจลงทุนดว้ยตวัเองหรือไมก่็ตาม 
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หากจาํนวนทรัพยสิ์นของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผูล้งทุนไดต้ามที�ระบุขา้งตน้ ผูล้งทุน
จะไดร้ับชดเชยทรัพยสิ์นจากกองทุนตามสัดส่วนผูล้งทุนแต่ละรายไดรั้บความเสียหาย (Prorata based) 

เมื�อคณะกรรมการมีมติอนุมติัให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนใด บริษทัจะใชเ้งินกองทุนเพื�อใหค้วาม
คุม้ครองผูล้งทุน โดยเป็นไปตามลาํดบัดงัต่อไปนี5  
1)    เงินกองทุนในส่วนที�สมาชิกกองทุนซึ� งก่อความเสียหายแก่ผูล้งทุนจ่ายเขา้กองทุน 
2)   เงินกองทุนในส่วนดอกผลหรือผลประโยชนข์องกองทุน 
3) เงินกองทุนในส่วนที�สมาชิกกองทุนรายอื�นจ่ายเขา้กองทุน 
4)  เงินกองทุนในส่วนที�บริษทัจ่ายเขา้กองทุน 

เมื�อบริษทัใช้เงินกองทุนเพื�อให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุนตามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนดแลว้ สมาชิก
กองทุนรายที�ทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูล้งทุนมีหนา้ที�ส่งคืนทรัพยสิ์นของกองทุนใหบ้ริษทั โดย
บริษัทจะดาํเนินการใช้สิทธิเรียกร้องทรัพยสิ์นที�ได้มีการจ่ายแก่ผูล้งทุนและค่าเสียหายคืนจาก
สมาชิกกองทุนตามสิทธิที�ไดรั้บโอนจากผูล้งทุน 

ในกรณีที�บริษทัมีการใชเ้งินกองทุนหรือไดร้ับเงินคืนเต็มจาํนวนหรือบางส่วนจากสมาชิกกองทุน
ซึ�งก่อความเสียหาย บริษทัจะจดัสรรคืนเขา้กองทุนตามลาํดบัดงัต่อไปนี5  

  1)     เงินกองทุนส่วนที�เป็นของบริษทั 

  2)     เงินกองทุนในส่วนที�เป็นของสมาชิกรายอื�น 

  3)     เงินกองทุนในส่วนที�เป็นดอกผลหรือผลประโยชนข์องกองทุน 

  4)     เงินกองทุนในส่วนที�เป็นของสมาชิกกองทุนซึ� งก่อความเสียหายแก่ผูล้งทุน 
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25. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของเงนิกองทุน 
25.1 ฐานะการเงินของเงนิกองทุน 

งบการเงินของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพยที์�ได้รวมเป็นส่วนหนึ� งของงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  แยกแสดงไดด้งันี5  

                                                                                                                                                                         (หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที# 31 ธันวาคม 
 2562  2561 
สินทรัพย์   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   
เงินฝากและเงินลงทุนระยะสั5น 297,100 325,128 
ดอกเบี5ยคา้งรับ 3,836 3,530 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 300 389 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 301,236 329,047 
   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   
เงินลงทุนระยะยาว 530,792 469,426 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 530,792 469,426 
รวมสินทรัพย์ 832,028 798,473 
   
หนี"สินและเงินกองทุน   
หนี5 สินส่วนของสมาชิก   
เงินสมทบจากสมาชิก 227,873 226,628 
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก 108,381 96,219 

รวมหนี5 สินส่วนของสมาชิก 336,254 322,847 
   
เงินกองทุน   
ทุนเริ�มแรก 300,000 300,000 
ผลประโยชนส่์วนของตลาดหลกัทรัพย ์ 183,475 169,545 
 483,475 469,545 
องคป์ระกอบอื�น 12,299 6,081 

รวมเงินกองทุน 495,774 475,626 

รวมหนี"สินและเงนิกองทุน 832,028 798,473 
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งบการเงินของเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื5อขายล่วงหนา้ ที�ไดร้วมเป็นส่วนหนึ� งของ 
งบการเงินรวม แยกแสดงไดด้งันี5  

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที# 31 ธันวาคม 
 2562  2561 
สินทรัพย์   
สินทรัพยห์มุนเวยีน   

เงินฝากและเงินลงทุนระยะสั5น 68,479 54,587 
เงินสมทบรอเรียกเก็บจากสมาชิก 15 851 
ดอกเบี5ยคา้งรับ 543 485 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 69,037 55,923 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   

เงินลงทุนระยะยาว 41,200 48,227 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 41,200 48,227 
รวมสินทรัพย์ 110,237 104,150 

   หนี"สินและเงินกองทุน   
หนี5 สินหมุนเวียน   

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 396 293 
หนี5 สินหมุนเวียนอื�น 1 - 

รวมหนี5 สินหมุนเวียน 397 293 
   
หนี5 สินไม่หมุนเวียน   

เงินสมทบจากสมาชิก 50,976 46,634 
ผลประโยชนส่์วนของสมาชิก 2,668 1,875 

รวมหนี5 สินไม่หมุนเวยีน     53,644 48,509 
รวมหนี5 สิน 54,041 48,802 
   เงินกองทุน    

ทุนประเดิม 50,000 50,000 
ผลประโยชนส่์วนของตลาดสญัญาซื5อขายล่วงหน้า 6,196 5,348 

รวมเงินกองทุน 56,196 55,348 

รวมหนี"สินและเงินกองทุน 110,237 104,150 
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25.2 ผลการดําเนินงานของเงินกองทุน 
ผลการดาํเนินงานของเงินกองทุนต่างๆ ที�ไดร้วมเป็นส่วนหนึ�งของงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบ็ดเสร็จรวม 
และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ แยกแสดงไดด้งันี5  

(หน่วย : พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม 

     เงินกองทุน    

 
  เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน    

 
เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน  ในสัญญาซื"อขาย 

 
 

 
 

เพื#อการสงเคราะห์  ในหลักทรัพย์  ล่วงหน้า (ส่วนของ 
 

 
 

 
ด้านสวสัดิการ  (ส่วนของตลาด  ตลาดสัญญา เงินกองทุน  

 
 

พนักงาน  หลักทรัพย์ฯ)  ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป  รวม 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2562       
รายได้      
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 5,883,591 5,883,591 
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 1,923 14,016 1,110 946,031 963,080 
รายไดอื้�น - - - 499,636 499,636 

รวมรายได้ 1,923 14,016 1,110 7,329,258 7,346,307 

      ค่าใช้จ่าย      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 86 46 4,216,819 4,216,951 
กลบัรายการเงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์ - - - (186,132) (186,132) 
เงินโอนให้กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน - - - 5,700,000 5,700,000 
ภาษีเงินได ้ - - 216 214,271 214,487 

รวมค่าใช้จ่าย - 86 262 9,944,958 9,945,306 

 111,923    3, รายได้สูง (ตํ#า) กว่าค่าใช้จ่าย 1,923 13,930 848 (2,615,700) (2,598,999) 
      รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื#น :      
รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่      

ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั       
ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จอื�นในกิจการร่วม - -  - 158 158 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย       

ที�บริหารโดยตลาดหลกัทรัพย ์ - -  - 417,992 417,992 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย      

ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ - 6,218 - - 6,218 
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่         

ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - - - (82,910) (82,910) 

รวมรายการที#จะจัดประเภทรายการใหม่      
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - 6,218 - 335,240 341,458 

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่      
ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนั      

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - 10,226 10,226 

      รวมรายการที#จะไม่จัดประเภทรายการใหม่      
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - -  - 10,226 10,226 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,923 20,148 848 (2,270,234) (2,247,315) 
     

 
การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปี 

 
  

 

ส่วนที�เป็นของกิจการใหญ่ 1,923 20,148 848 (2,270,234) (2,247,315) 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม - -  - - - 
 1,923 20,148 848 (2,270,234) (2,247,315) 
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(หน่วย : พันบาท) 

 
งบการเงนิรวม 

     เงินกองทุน    

 
  เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน    

 
เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน  ในสัญญาซื"อขาย 

 
 

 
 

เพื#อการสงเคราะห์  ในหลักทรัพย์  ล่วงหน้า (ส่วนของ 
 

 
 

 
ด้านสวสัดิการ  (ส่วนของตลาด  ตลาดสัญญา เงินกองทุน  

 
 

พนักงาน  หลักทรัพย์ฯ)  ซื"อขายล่วงหน้าฯ) ทั#วไป  รวม 
สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 

  
   

รายได้ 
  

 
  

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - - 5,722,355 5,722,355 
รายไดจ้ากเงินลงทุน - 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 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์ - - - 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      
ส่วนแบ่งกาํไรเบ็ดเสร็จอื�นในกิจการร่วม - - - (103) (103) 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย      

ที�บริหารโดยตลาดหลกัทรัพย ์ - - - (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�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่      
ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั      
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนั      

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - 606 606 
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่จดัประเภท      

รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั - - - (121) (121) 

      รวมรายการที#จะไม่จัดประเภทรายการใหม่      
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - 485 485 

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

การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปี      
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 
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(หน่วย : พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
  เงินกองทุน  

 
 

 
 

เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน  
 

 
 

 
เพื#อการสงเคราะห์  ในหลักทรัพย์  

 
 

 
 

ด้านสวสัดิการ  (ส่วนของตลาด  เงินกองทุน  
 

 
พนักงาน  หลักทรัพย์ฯ)  ทั#วไป  รวม 

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2562  
  

  
รายได้ 

    
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - 2,652,268 2,652,268 
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ 1,923 14,016 1,547,098 1,563,037 
รายไดอื้�น - - 2,060,116 2,060,116 

รวมรายได้ 1,923 14,016 6,259,482 6,275,421 

     ค่าใช้จ่าย     
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน - 86 3,826,379 3,826,465 
กลบัรายการเงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์ - - (186,132) (186,132) 
เงินโอนให้กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน - - 5,700,000 5,700,000 
ภาษีเงินได ้ - - (46,687) (46,687) 

รวมค่าใช้จ่าย - 86 9,293,560 9,293,646 

  1   รายได้สูง(ตํ#า)กว่าค่าใช้จ่าย 1,923 13,930 (3,034,078) (3,018,225) 
     รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื#น :     
รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่     

ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั     
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย     

ที�บริหารโดยตลาดหลกัทรัพย ์ - - 417,992 417,992 
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย    

ในกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในหลกัทรัพย ์ -                      6,218 - 6,218 
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่       

ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั - - (82,912) (82,912) 

รวมรายการที#จะจัดประเภทรายการใหม่    
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - 6,218 335,080 341,298 

รายการที�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่    
ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั    
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนั    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - 10,226 10,226 

     รวมรายการที#จะไม่จัดประเภทรายการใหม่     
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - 10,226 10,226 

รายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 1,923 20,148 (2,688,772) (2,666,701) 
    

การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปี    
ส่วนที�เป็นของกิจการใหญ่ 1,923 20,148 (2,688,772) (2,666,701) 
ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม -  -  - - 

 1,923 20,148 (2,688,772) (2,666,701) 
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(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
  เงินกองทุน  

 
 

 
 

เงินกองทุน  คุ้มครองผู้ลงทุน  
 

 
 

 
เพื#อการสงเคราะห์  ในหลักทรัพย์  

 
 

 
 

ด้านสวสัดิการ  (ส่วนของตลาด  เงินกองทุน  
 

 
พนักงาน  หลักทรัพย์ฯ)  ทั#วไป  รวม 

สําหรับปีสิ"นสุดวันที# 31 ธันวาคม 2561 
  

  

รายได้ 
    

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน - - 2,601,316 2,601,316 
รายไดจ้ากเงินลงทุน - 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 
เงินบริจาคแก่มูลนิธิตลาดหลกัทรัพย ์ - - 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�บริหารโดยตลาดหลกัทรัพย ์ - - (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�จะไม่จัดประเภทรายการใหม่     
ไปยงัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในภายหลงั     
การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผูกพนั     

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน - - - - 
ภาษีเงินไดข้องรายการที�จะไม่จดัประเภท     

รายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั - - - - 

     รวมรายการที#จะไม่จัดประเภทรายการใหม่     
ไปยังรายได้และค่าใช้จ่ายในภายหลัง - - - - 

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

การปันส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสําหรับปี     
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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26. รายได้จากการดําเนินงาน 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

  (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้    
ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง    

ค่าธรรมเนียมการซื5อขายหลกัทรัพย ์ 1,839,019 1,922,481 1,297,886  1,413,007 
รายไดจ้ากงานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 532,377 470,865 - - 
ค่าธรรมเนียมหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 244,945 193,944 244,945 193,944 
รายไดจ้ากงานชาํระราคาและส่งมอบหลกัทรัพย ์ 600,935 603,948 -  - 
รายไดจ้ากการบริการบริษทัหลกัทรัพย ์ 379,978 408,635 -  - 
ค่าบริการขอ้มูล 993 2,167 476 1,956 
รายไดจ้ากงานรับฝากหลกัทรัพย ์ 346,545 341,204 -  - 
ค่าสนบัสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,375 556 1,375 556 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 200 16,260 -  12,858 
ค่าบริการกองทุน 2,800 2,600 -  - 

 3,949,167 3,962,660 1,544,682  1,622,321 
ตลอดช่วงเวลา      

รายไดจ้ากงานนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ 693,662 650,072 - - 
ค่าธรรมเนียมหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 477,924 449,001 477,924 449,001 
รายไดจ้ากการบริการบริษทัหลกัทรัพย ์ 40,347 42,324 -  - 
ค่าบริการขอ้มูล 365,713 343,489 331,525 308,145 
ค่าสนบัสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 275,572 199,100 274,737 198,449 
ค่าธรรมเนียมสมาชิก 63,830 63,680 23,400 23,400 
ค่าบริการกองทุน 17,376 12,029 - - 

 1,934,424 1,759,695 1,107,586 978,995 
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 5,883,591 5,722,355 2,652,268 2,601,316 
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27. รายได้จากเงนิลงทุน - สุทธิ 
รายไดจ้ากเงินลงทุน - สุทธิ สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

  (หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
ดอกเบี5ยรับ  436,238 417,033 278,766 208,939 
หกั ดอกเบี5ยจ่าย      

เงินกูย้มืระยะสั5นจากกิจการย่อย  7 - -          (36,569) (51,360) 
ทรัพยสิ์นและผลประโยชน์      

ส่วนของสมาชิก         (219,577) (211,527) - - 

ดอกเบี5ยรับ - สุทธิ  216,661 205,506 242,197 157,579 
รายไดเ้งินปันผลจาก      

กองทุนรวม  140,331 208,304 140,331 208,304 
กิจการย่อย  12 - - 655,779 305,901 
กิจการร่วม 13 - - 15,743 12,595 
กิจการร่วมคา้ 13 - - - 2,047 
กองทุนส่วนบุคคล  31 25 17 14 
กิจการอื�น  3,536 2,668 3,536 2,668 

กาํไรที�เกิดขึ5นจริงจากเงินลงทุน  420,168 206,316 396,471 202,290 
กาํไร (ขาดทุน) ที�ยงัไม่เกิดขึ5นจริงจาก      

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้  90,398 (30,918) 18,118 (23,552) 
กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี�ยน      

ของเงินลงทุนในตราสารต่างประเทศ  73,434 (5,527) 73,434 (5,527) 
           กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า  3,395 - 3,395 - 

อื�นๆ  - (189) - (189) 
  947,954 586,185 1,549,021 862,130 
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28. รายได้อื#น 
รายไดอื้�น สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
รายไดค่้าสินไหมทดแทน (ดูหมายเหตุขอ้ 36.1) 145,088 - 145,088 - 
รายไดค่้าปรับ 80,151 58,647 12,418 52,743 
รายไดจ้ากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน 64,442 72,604 64,442 72,604 
รายไดค่้าธรรมเนียมบริหารและจดัการกองทุน 36,657 41,821 840 770 
รายไดค่้าบริการธุรกรรมซื5อคืน 34,461 14,103 - - 
รายไดจ้ากการจดักิจกรรมทางการตลาด 22,978 24,266 22,634 24,266 
รายไดค่้าเช่าและสาธารณูปโภค 15,295 16,403 15,295 16,403 
รายไดค่้าโอนสิทธิการเป็นสมาชิกของบริษทัหลกัทรัพย ์ 11,200 -  10,000 - 
รายไดค่้าบริการบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  

(ดูหมายเหตุขอ้ 7) 1,687 17,487 1,778,473 1,726,081 
รายไดอื้�น 42,294 24,668 10,926 8,960 
 454,253 269,999 2,060,116 1,901,827 

29. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ผู้บริหารสําคญั 
เงินเดือนและผลประโยชน์อื�นๆ 232,216  211,189  232,216  211,189 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี5ยงชีพ 11,053  9,744  11,053  9,744 
 243,269  220,933  243,269  220,933 

พนักงานอื#น  ๆ        
เงินเดือนและผลประโยชน์อื�นๆ 1,622,193  1,397,436  1,620,982  1,397,256 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี5ยงชีพ 74,009  69,383  74,009  69,366 
 1,696,202  1,466,819  1,694,991  1,466,622 
 1,939,471  1,687,752  1,938,260  1,687,555 

กลุ่มกิจการไดจ้ดัตั5งกองทุนสาํรองเลี5ยงชีพสําหรับพนกังาน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3.00 
ถึงร้อยละ 15.00 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มกิจการจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10.00 ของเงินเดือน                
ของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี5 ยงชีพนี5 ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเลี5 ยงชีพตามข้อกาํหนด                     
ของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนที�ไดรั้บอนุญาตแห่งหนึ�ง 
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30. เงนิอุดหนุนให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
พระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาํหนดให้ตลาดหลกัทรัพย ์จ่ายเงินอุดหนุน
ใหแ้ก่สาํนกังาน ก.ล.ต. (“สาํนกังาน”) ตามอตัราที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในปี 2559 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติใหเ้รียกเก็บเงินอุดหนุนจากตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีหลกัเกณฑก์าร
เรียกเกบ็สาํหรับปี 2560 ถึงปี 2562 (ระยะเวลา 3 ปี) ดงันี5  
1) เรียกเกบ็ในอตัราร้อยละ 0.002 ของมูลค่าการซื5อขายหลกัทรัพยข์องปีที�เรียกเก็บ 
2) เรียกเก็บจากส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียนที�ไม่เคยขออนุญาตเสนอขายหลกัทรัพยต่์อ

สาํนกังานในอตัราเดียวกบัที�สาํนกังานเรียกค่าธรรมเนียมจากบริษทัจดทะเบียนที�มีหนา้ที�จดัทาํ
และส่งรายงานตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์มีมติให้ยกเลิกเกณฑก์ารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเพิ�มตามที�
สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 5) 
พ.ศ. 2559 ซึ�งมีผลใชบ้งัคบัตั5งแต่วนัที� 12 ธนัวาคม 2559 

อย่างไรก็ตาม หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีเหตุการณ์เปลี�ยนแปลงหรือมีปัญหาจากการดาํเนินการ 
อาจมีการทบทวนหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขขา้งตน้ได ้

นอกจากนี5 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยงัมีมติให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบริษัท ตลาดสัญญาซื5 อขาย
ล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (กิจการย่อย) สาํหรับการประกอบกิจการเป็นศูนยซื์5อขายสัญญา
ซื5อขายล่วงหนา้โดยกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมสาํหรับปี 2560 ถึงปี 2562 ในอตัราปีละ 2 ลา้นบาท  

31. ค่าใช้จ่ายอื#น 
ค่าใชจ่้ายอื�น สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน 128,067 99,166  108,152  84,100 
ค่าใชจ่้ายเพื�อการพฒันาตลาดทุน 36,492 23,969  36,493  23,941 
ค่าใชจ่้ายเดินทางและพาหนะ 35,985 36,524  34,318  35,331 
ค่าใชจ่้ายการกศุลและกิจกรรมเพื�อสงัคม 11,206 748  11,006  748 
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสถาบนัต่างๆ 4,897 5,160  3,661  3,898 
ค่ารับรอง 3,170 2,850  3,130  2,799 
ค่าใชจ่้ายในการประชุม 2,821 2,755  2,634  2,586 
ค่าใชจ่้ายอื�น 15,977 11,100  15,476  10,843 
 238,615 182,272  214,870  164,246 
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32. เงนิโอนให้กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที� 6) พ.ศ. 2562 ที�ประกาศ ณ วนัที� 16 เมษายน 2562 
กาํหนดใหต้ลาดหลกัทรัพยด์าํเนินการดงันี5  
1) โอนเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นใดเป็นจาํนวนหรือมูลค่า 5,700  ลา้นบาท ให้แก่กองทุนส่งเสริมการพฒันา 

ตลาดทุน (“CMDF”) โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริม 
การพฒันาตลาดทุนร่วมกนักาํหนดจาํนวน หรือมูลค่า ประเภท และลกัษณะของเงินหรือทรัพยสิ์นที�จะโอน 

2) นาํส่งเงินใหแ้ก่กองทุนส่งเสริมการพฒันาตลาดทุน ภายใน 150 วนันบัแต่วนัสิ5นปีปฏิทิน ในอตัราไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายไดห้ลงัหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสํารอง ทั5งนี5  ให้ใช้งบการเงินรวมของ
ตลาดหลกัทรัพยใ์นการคาํนวณเงินนาํส่ง 

ตลาดหลกัทรัพยไ์ดโ้อนเงินให้แก่กองทุน CMDF แลว้จาํนวน 5,700 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 4 กรกฎาคม 2562 
และบนัทึกรายการดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายของกิจการในงบการเงินสาํหรับปี 2562 

33. ภาษเีงนิได้ 
ภาษีเงินได ้สาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดปี้ก่อน -  - (9,688) - 
ภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 236,452 530,565 - 287,051 
รวมภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 236,452 530,565 (9,688) 287,051 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
รายการที�เกิดจากผลแตกต่างชั�วคราว (22,181) (51,903) (36,999) (50,765) 
รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (22,181) (51,903) (36,999) (50,765) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ 214,271 478,662 (46,687) 236,286 
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ภาษีเงินไดส้าํหรับรายไดสู้ง (ตํ�า) กวา่ค่าใชจ่้ายก่อนหกัภาษีเงินไดข้องกลุ่มกิจการมีจาํนวนเงินแตกต่างจากผลคูณ               
ทางทฤษฎีของกาํไรทางบญัชีคูณกบัอตัราภาษีของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงันี5  

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
รายไดสู้ง(ตํ�า)กว่าค่าใชจ่้ายก่อนภาษีเงินได ้ (2,384,728) 2,433,575 (3,064,912) 1,549,567 

    
ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 (476,945) 486,715 (612,982) 309,913 
ภาษีเงินไดย้กมาจากปีก่อน (9,688) (1,542) (9,688) (1,720) 
ขาดทุนสะสมยกมาจากปีก่อน (953) - - - 
รายไดที้�ถือเป็นรายไดต้ามประมวลรัษฎากร              1,552 1,941 723 - 
รายไดที้�ไม่ตอ้งเสียภาษี (197,659)   (77,905) (182,843) (77,318) 
ค่าใชจ่้ายที�สามารถหกัภาษีไดเ้พิ�ม (2,795) (2,656) (2,795) (2,656) 
ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษี           775,701 44,672 760,898 42,874 
รายการกาํไรระหว่างกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - สุทธิ    

จากภาษีเงินได ้ 125,228 62,382 - - 
รายไดสู้งกว่าค่าใชจ่้าย - กองทุนคุม้ครองผูล้งทุน      

ในหลกัทรัพยแ์ละกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน
สัญญาซื5อขายล่วงหน้า - สุทธิจากภาษีเงินได ้ (170) (3,364) - (3,226) 

เครดิตภาษีเงินไดรั้บรู้เพิ�มในงวดปัจจุบนั - (31,581) - (31,581) 
ภาษีเงินได ้ 214,271 478,662 (46,687) 236,286 
 

อตัราภาษีเงินไดถ้วัเฉลี�ยถ่วงนํ5 าหนกั (ร้อยละ) 8.99 19.67 - 15.25 
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34. ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที#ไม่เกี#ยวข้องกัน 
(หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ณ วันที# 31 ธันวาคม  ณ วันที# 31 ธันวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
ภาระผูกพันสําหรับรายจ่ายฝ่ายทุน     
คอมพิวเตอร์ 14,460 - 14,460 - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 12,760 4,736 12,760 4,736 
อาคารและสิ�งปลกูสร้างอื�น - 1,081 - 1,081 
 27,220 5,817 27,220 5,817 

 
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดําเนินงานที#ยกเลิกไม่ได้     
ภายในหนึ�งปี 20,887 17,502 20,887 17,502 
เกินหนึ�งปีแต่ไม่เกินห้าปี 30,906 35,757 30,906 35,757 
 51,793 53,259 51,793 53,259 

 
ภาระผูกพันสําหรับค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารและ     

ระบบงานเทคโนโลยี     
ภายในหนึ�งปี 97,917 139,603 97,917 139,603  
เกินหนึ�งปีแต่ไม่เกินห้าปี 40,463 56,373 40,463 56,373 
 138,380 195,976 138,380 195,976 

35. มูลค่ายุตธิรรม 
35.1 การประมาณการมูลค่ายุตธิรรม 

เครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า ความแตกต่างของ
ระดบัขอ้มูลสามารถแสดงได ้3 ระดบั ดงันี5  
 ข้อมูลระดับที�  1 ได้แก่ ราคาเสนอซื5 อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับ

สินทรัพยห์รือหนี5 สินอยา่งเดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบัที� 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื5อขายซึ� งรวมอยูใ่นระดบัที� 1 ที�สามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ข้อมูลที�คาํนวณมาจากราคาตลาด) 
สาํหรับสินทรัพยน์ั5นหรือหนี5สินนั5น  

 ขอ้มูลระดบัที� 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี5 สินซึ� งไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลที�สามารถสังเกต
ไดจ้ากตลาด (ขอ้มูลที�ไม่สามารถสงัเกตได)้ 
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ตารางต่อไปนี5 แสดงถึงสินทรัพยแ์ละหนี5 สินทางการเงินของกลุ่มกิจการที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - 10,472,702 - 10,472,702 
หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 1,543,835 6,949,265 - 8,493,100 

รวม 1,543,835 17,421,967 - 18,965,802 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 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) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 

หลกัทรัพยเ์พื�อคา้ - 1,198,404 - 1,198,404 
หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย 1,543,835 6,949,265 - 8,493,100 

รวม 1,543,835 8,147,669 - 9,691,504 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 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 
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ตารางต่อไปนี5 แสดงถึงสินทรัพยแ์ละหนี5 สินทางการเงินของกลุ่มกิจการที�ไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2562 
 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 
เงินลงทุนที�ถือจนครบกาํหนด - 8,772,169 - 1 8,772,169 
เงินลงทุนทั�วไป - - 36,861 36,861 

รวม - 8,772,169 36,861 8,809,030 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2561 
 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 
เงินลงทุนที�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) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 
 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 
เงินลงทุนที�ถือจนครบกาํหนด - 1,411,316 - 1,411,316 
เงินลงทุนทั�วไป - - 1 36,861 36,861 

รวม - 1,411,316 36,861 1,448,177 

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 
 ข้อมูลระดับที# 1  ข้อมูลระดับที# 2  ข้อมูลระดับที# 3  รวม 
เงินลงทุนที�ถือจนครบกาํหนด - 1,229,584 - 1,229,584 
เงินลงทุนทั�วไป - - 1 12,361 12,361 

รวม - 1,229,584 12,361 1,241,945 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบัที� 1 และระดบัที� 2 ของลาํดบัชั5นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี 
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เครื�องมือทางการเงินอื�นที�ไม่ไดแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินเป็นรายการที�มี
ระยะเวลาครบกาํหนดสั5น และมีการเปลี�ยนแปลงราคาตลาดปัจจุบนัอย่างสมํ�าเสมอ ดงันั5นมูลค่า
ตามบญัชีเป็นมูลค่าที�เทียบเคียงมูลค่ายติุธรรม เครื�องมือทางการเงินดงักล่าวประกอบดว้ย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารสาํหรับผลประโยชนท์างการเงินรอจ่ายคืน ทรัพยสิ์น
หลกัประกนัและผลประโยชน์ ลูกหนี5  ดอกเบี5 ยคา้งรับ เงินฝากและผลประโยชน์อื�นในทรัพยสิ์น
เพื�อความมั�นคงและผลประโยชน์ เงินฝากและผลประโยชน์อื�นในเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนใน
หลกัทรัพย ์เงินฝากและผลประโยชน์อื�นในเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุนในสัญญาซื5อขายล่วงหนา้ 
เจา้หนี5และเงินกูย้ืมระยะสั5นจากกิจการยอ่ย  

ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการเชื�อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี5 สินทางการเงินจะไม่แตกต่าง
อยา่งเป็นสาระสาํคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

เทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดบัที# 1 
หลกัทรัพยเ์ผื�อขายส่วนที�เป็นหลกัทรัพยที์�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
ตลาดหลกัทรัพยใ์นต่างประเทศ ที�แสดงอยู่ในเงินลงทุนระยะยาว และเงินกองทุนคุม้ครองผูล้งทุน  
ในหลกัทรัพย ์วดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามราคาเสนอซื5อ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ5น
รอบระยะเวลารายงานที�เผยแพร่จากตลาดหลกัทรัพยที์�หลกัทรัพยด์งักล่าวจดทะเบียนอยู่  

เทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดบัที# 2 
หลกัทรัพยเ์ผื�อขายอื�นๆ ที�แสดงอยู่ใน เงินลงทุนระยะสั5น เงินลงทุนระยะยาว และเงินกองทุน
คุม้ครองผู ล้งทุนในหลกัทรัพย ์วดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามราคาเสนอซื5อที�บริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนประกาศ ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ5นรอบระยะเวลารายงาน  

เงินลงทุนที�ถือจนครบกาํหนดและหลกัทรัพยเ์พื�อค้าได้แก่ เงินฝากประจาํ พนัธบัตร และหุ้นกู ้  
โดยเงินฝากประจาํ วดัมูลค่ายติุธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดตามสัญญาดว้ยอตัราผลตอบแทน
เฉลี�ยธนาคารพาณิชย ์4 แห่ง สําหรับพนัธบตัรและหุ้นกู ้วดัมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ราคาที�เผยแพร่
จากสมาคมตลาดตราสารหนี5ไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัที�ในงบแสดงฐานะทางการเงิน 

เทคนิคการประเมนิมูลค่าสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดบัที# 3 
เนื�องจากเงินลงทุนทั�วไปของกลุ่มกิจการเป็นเงินลงทุนในบริษทัจาํกดัโดยที�กลุ่มกิจการมีสัดส่วน
ในการถือหุน้อย่างไม่มีสาระสําคญัส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัไม่มีอาํนาจในการควบคุมและตดัสินใจใน
บริษัทผูถู้กลงทุน ทําให้การหาข้อมูลเพื�อใช้ประกอบการประเมินมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุน
เป็นไปไดย้ากในทางปฏิบติั นอกจากนี5กลุ่มบริษทัผูถู้กลงทุนไม่ไดอ้ยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั5น
เงินลงทุนดงักล่าวจึงไม่มีราคาในการซื5อขายที�จะนาํมาใชเ้ป็นมูลค่ายุติธรรม ทั5งนี5กลุ่มกิจการยงัไม่
มีแผนการที�จะขายเงินลงทุนทั�วไป จึงไม่ไดท้าํการประเมินมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าว ดว้ยเหตุนี5
กลุ่มกิจการจึงไม่สามารถเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนทั�วไปในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินได ้และไดแ้สดงมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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36. สินทรัพย์และหนี"สินที#อาจเกิดขึ"น 

36.1 สินทรัพย์ที#อาจเกิดขึ"น 
กลุ่มกิจการ 
ในปี 2555 กลุ่มกิจการเป็นโจทก์ฟ้องกลุ่มบริษทัประกันภัยเพื�อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก
เหตุการณ์เพลิงไหมอ้าคารสํานกังานของตลาดหลกัทรัพย ์(อาคารเดิม) เมื�อปี 2553 เป็นจาํนวนเงิน 
123 ล้านบาท พร้อมดอกเบี5 ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ทั5 งนี5 เมื�อวันที�  30 เมษายน 2562 ศาลฎีกาได้มี             
คาํพิพากษาให้กลุ่มบริษทัประกนัภยัร่วมกนัชาํระเงินตามสัดส่วนให้แก่กลุ่มกิจการ พร้อมดอกเบี5 ย     
ร้อยละ 7.50 ต่อปี ต่อมาเมื�อวนัที�  20 สิงหาคม 2562 กลุ่มกิจการได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ดงักล่าวแลว้ (ดูหมายเหตุขอ้ 28) 

36.2 หนี"สินที#อาจเกิดขึ"น 
36.2.1 ตลาดหลักทรัพย์ 

ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 ตลาดหลกัทรัพย ์มีภาระเกี�ยวกับหนังสือคํ5 าประกันกับธนาคาร           
เป็นจาํนวนเงินรวม 5.13 ลา้นบาท (2561 : จาํนวน 5.13 ลา้นบาท) เพื�อคํ5 าประกนัการใชไ้ฟฟ้า
ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ ซึ�งผูบ้ริหารคาดวา่จะไม่มีหนี5 สินที�มีภาระสาํคญัเกิดขึ5น                 

ตลาดหลกัทรัพย ์ไดอ้อกหนังสือรับทราบภาระหนี5 สิน (Letter of Comfort) กบัธนาคารเกี�ยวกับ
วงเงินเบิกเกินบัญชีที�ให้กับบริษัท สํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จาํกัด (“สํานักหักบัญชี”)                 
ซึ�งเป็นกิจการย่อยแห่งหนึ�ง ในวงเงิน 2,400 ลา้นบาท (2561 : จาํนวน 2,400 ลา้นบาท) 
เพื�อรองรับงานชําระราคาหลักทรัพย์ตราสารทุนและสัญ ญาซื5 อขายล่วงหน้า โดย                        
ตลาดหลกัทรัพย ์รับรองว่าจะดาํรงสัดส่วนการถือหุน้ในสํานกัหกับญัชีในอตัราร้อยละ 99.99 
ของทุ นจดทะเบียน จนกระทั�งวันสิ5 นสุดของระยะเวลาการให้ สินเชื� อ นอกจากนี5                          
ตลาดหลักทรัพย์ ย ังต้องให้การสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักหักบัญชีเพื�อให ้                      
สาํนกัหกับญัชีมีความสามารถในการชาํระหนี5แก่ธนาคาร ทั5งนี5  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 
สาํนกัหกับญัชียงัไม่มีการเบิกใชว้งเงินดงักล่าว 

เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2560 ตลาดหลกัทรัพย ์ถูกฟ้องไล่เบี5ยเรียกค่าเสียหายจากการไม่กาํกบั
ดูแลบริษทัสมาชิกใหบ้งัคบัขายหลกัทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์ที�กาํหนด เป็นเหตุให้โจทกไ์ดร้ับ
ความเสียหาย โดยถูกเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายเป็นจํานวนเงินรวม 12.65 ล้านบาท                      
และเมื�อวนัที� 20 พฤศจิกายน 2562 ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง และไม่ปรากฏว่าโจทก ์                 
ไดยื้�นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาภายในระยะเวลาที�กฎหมายกาํหนด คดีจึงถึงที�สุด  
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36.2.2  กิจการย่อย 
36.2.2.1  วนัที�  22 มกราคม 2562 กิจการย่อยแห่งหนึ� งไดรั้บคาํฟ้องเพื�อใช้สิทธิไล่เบี5 ยให ้  

ชดใช้เงินค่าเสียหายซึ� งเป็นคดีที�เกี�ยวเนื�องกบัคดีละเมิดเรียกทรัพยสิ์นคืนและ
ค่าเสียหายจากการปลอมแปลงใบหุ้นโดยถูกเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย                  
เป็นจาํนวนเงินรวม 76.23 ลา้นบาท  

 

ทั5งนี5  เมื�อวนัที� 4 ธนัวาคม 2562 ศาลชั5นตน้ไดมี้คาํพิพากษาใหกิ้จการย่อยชาํระเงิน 
จาํนวน 62.55 ลา้นบาท พร้อมดอกเบี5 ย ร้อยละ 7.5 ต่อปี และให้ชดใช้ค่าฤชา
ธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดี จาํนวน 400,000 บาท โดยกิจการย่อย
อยูร่ะหว่างการพิจารณายื�นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ เนื�องจากผลของคดียงัมีความ
ไม่แน่นอน ดงันั5นกิจการย่อยจึงยงัไม่ไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวในงบการเงินปี 2562   

 ทั5งนี5  กลุ่มกิจการได้ทาํประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของผูป้ระกอบวิชาชีพ 
(Financial Institutional Professional Indemnity Insurance) ซึ� งครอบคลุมถึงความ
รับผิดสาํหรับคดีนี5แลว้ 

36.2.2.2  วนัที� 11 ธันวาคม 2562 กิจการย่อยแห่งหนึ� งไดร้ับคาํฟ้องให้จดทะเบียนเปลี�ยน
ชื�อผูถื้อหุ้น หรือชําระราคาค่าหุ้น เป็นจาํนวนเงิน 495 ลา้นบาท ทั5 งนี5  ณ วนัที�               
31 ธันวาคม 2562 อยู่ระหว่างจดัทาํคาํให้การเพื�อยื�นต่อศาล ดังนั5น กิจการย่อย                   
จึงไม่ไดบ้นัทึกค่าเสียหายดงักล่าวในงบการเงินปี 2562 

37. เครื#องมือทางการเงิน - สัญญาซื"อขายอัตราแลกเปลี#ยนเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ตลาดหลกัทรัพย ์มีเครื�องมือทางการเงินซึ� งมีวนัครบกาํหนดงวดสุดทา้ยในการชาํระเงินของสัญญาซื5อขาย
อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�เปิดสถานะ คือ วนัที� 30 มีนาคม 2563 จาํนวนเงินที�จะตอ้ง
ชาํระ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี5  

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 2,197,292 1,501,243 2,197,292 1,501,243 
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มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื5อขายอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
มีดงันี5   

(หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
สญัญาซื5อขายอตัราแลกเปลี�ยน     

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า        
- กรณีที�มีมูลค่ายติุธรรมเชิงบวก 93,623 3,739 93,623 3,739 

สัญญาซื5อขายอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ วดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัที� 2 โดยอา้งอิง
จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเทียบบาทที�ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ทั5งนี5  ขอ้มูลที�ใชเ้ป็นขอ้มูลที�สามารถสังเกตได ้

38. การจดัประเภทรายการใหม่ 
รายการในงบการเงินสาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงินสาํหรับปีสิ5นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2562 ดงันี5  

  (หน่วย: พันบาท)
รายการ การแสดงรายการ 

ที#แสดงไว้เดิม 
การแสดงรายการ 
ที#แสดงปัจจุบัน 

งบการเงินรวม งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์     
ดอกเบี5ยคา้งรับ ดอกเบี5ยคา้งรับ ลูกหนี5การคา้และลูกหนี5อื�น 21,177 106,121 
ลูกหนี5จากการขายเงินลงทุน สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น ลูกหนี5การคา้และลูกหนี5 อื�น 150,000 150,000 
เงินฝากธนาคารสาํหรับบญัชี 
   เงินปันผลเพื�อผูล้งทุน 

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น ลูกหนี5การคา้และลูกหนี5 อื�น        84,042 - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น ลูกหนี5การคา้และลูกหนี5 อื�น 26,104 26,104 
อื�นๆ สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น ลูกหนี5การคา้และลูกหนี5 อื�น 3,311 2,465 
     

หนี"สิน     
เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียน  
   รอจ่ายคืนผูล้งทุน 

หนี5 สินหมุนเวียนอื�น เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5 อื�น 84,042 - 

ผลประโยชนท์างการเงินคา้งจ่าย หนี5 สินหมุนเวียนอื�น เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5 อื�น 69,086 - 
อื�นๆ หนี5 สินหมุนเวียนอื�น เจา้หนี5การคา้และเจา้หนี5 อื�น 24,777 19,672 

39. การอนุมัตงิบการเงิน 
งบการเงินนี5ไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย ์เมื�อวนัที� 19 กมุภาพนัธ์ 2563 




