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สารจากประธานกรรมการ
ในอนาคต ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
จะไม่่ได้้เป็็นเพีียงตลาด
ที่่�ผู้้�ลงทุุนมาซื้้�อขายหลัักทรััพย์์เท่่านั้้�น
แต่่จะเป็็นพื้้�นที่่�เชื่่�อมต่่อกัับ
ระบบนิิเวศทางเศรษฐกิิจ
ที่่�มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น
และมีีผู้้�ร่่วมตลาดที่่�หลากหลายมากขึ้้�น

ดร. ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล
ประธานกรรมการ

ท่านมีมุมมองต่อความท้าทายที่มีผลต่อการดำำเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างไร
ดร. ประสาร : ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแนวทางการรับมือ
กับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเสมอมา
แต่การเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายรูปแบบใหม่ ๆ ก็มาพร้อมกับ
ความซับซ้อนของโจทย์การพัฒนาตลาดทุน โดยเฉพาะความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำำคัญที่ทำำให้
เราต้องมองอนาคตให้ไกลกว่าการเติบโตระยะสั้น โดยไม่หยุดพัฒนา
ตลาดทุนทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างเพื่อความมั่นคงขององค์กรและ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การเพิ่มบริการด้านเทคโนโลยี
ที่ตอบโจทย์ผู้ร่วมตลาด การสร้างช่องทางการระดมทุนของ
ผู้ประกอบการทุกขนาด หรือการเชื่อมต่อตลาดทุนกับตลาดเงิน
เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงของตลาดทุนให้ได้มากกว่าในอดีต
แนวโน้มการพัฒนาตลาดทุนในอนาคตจะเป็นอย่างไร
ดร. ประสาร : ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาตลาดทุน
ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในทุกภาคส่วน เราจึงต่อยอดกลยุทธ์ที่
มุ่งขยายโอกาสไปในหลายด้าน ตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
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หลากหลาย การเพิ่มฐานผู้ลงทุน และการเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ
ทุกขนาดสามารถเข้าถึงตลาดทุนได้
ในอนาคต ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ได้เป็นเพียงตลาดที่ผู้ลงทุน
มาซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น แต่จะเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับระบบนิเวศ
ทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีผู้ร่วมตลาดที่หลากหลาย
มากขึ้น ในแต่ละปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแสวงหาโอกาสควบคู่ไปกับ
การแสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาและต่อยอด
รูปแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการและผู้ลงทุน
กลุ่มต่าง ๆ ที่มีความต้องการแตกต่างกัน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความชัดเจนต่อทิศทางการพัฒนาตลาดทุนไทย
ให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งด้านการส่งเสริม
ธุรกิจใหม่ (new economy) ให้สามารถเข้ามาระดมทุน เพื่อสร้าง
ความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการนำำเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ทันสมัยมาต่อยอดบริการและกระบวนการดำำเนินงานของตลาดทุน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เรายังให้ความสำำคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ
เพื่อสามารถเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสำำคัญต่อความสำำเร็จของตลาดทุน
ดร. ประสาร : ผมคิดว่า ห่วงโซ่คุณค่าของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น
กลไกหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวม เช่นเดียวกับ
หน่วยธุรกิจหรือภาคส่วนอื่น ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน แต่
ช่วยเสริมกันให้ระบบเศรษฐกิจมีความสมบูรณ์ ดังนั้น การสร้าง
พันธมิตรกับภาคส่วนอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ จึงเป็นภารกิจสำำคัญ
ที่มีผลต่อความสำำเร็จขององค์กรและตลาดทุน สิ่งสำำคัญของการ
สร้างพันธมิตร คือ ความไว้วางใจร่วมกัน และเข้าใจศักยภาพของ
ตนเองว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อจำำกัดอย่างไร เพื่อหาจุดเติมเต็ม
ที่จะตอบโจทย์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตอบสนองต่อกระแสการลงทุนสินทรัพย์
ดิจิทัลในปัจจุบันอย่างไร
ดร. ประสาร : อย่างที่ผมกล่าวไปตอนต้นว่า ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในหลายมิติ
ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการจัดการ
การต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ หรือการเพิ่มช่องทาง
การเข้าถึงตลาดทุนได้มากขึ้น ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
ก็เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่นกัน
ปัจจุบันการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลถือเป็นเรื่องใหม่และโอกาส
ของตลาดทุน แต่ยังมีช่องว่างให้พัฒนาอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพร้อมของกลไกตรวจสอบและการบริหาร
ความเสี่ยงในสินทรัพย์ดิจิทัล
อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็มองเห็นจุดแข็งในด้านความ
เชื่อมั่น มาสร้างจุดเติมเต็มช่องว่างที่ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยเริ่มจากการสร้างกลไกการกำำกับดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด
ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมของระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัล
ในประเทศไทย ผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีบริการตั้งแต่
การเชื่อมต่อกับระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (digital token)
ผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) รวมถึงบริการ
e-Wallet เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในสภาวะ
ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
เราคงไม่รู้ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ จะกลายเป็น
แนวทางหลักของตลาดทุนและตลาดเงินในอนาคตหรือไม่ แต่สิ่งสำำคัญ
คือ เราได้สร้าง “ทางเลือก” ให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
ต่อตลาดทุนและผู้ร่วมตลาดในอนาคต ทั้งนี้ เราต้องเข้าใจในกระแส

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และยึดมั่นต่อหลักการในการพัฒนา
กระบวนการต่าง ๆ ที่คำำนึงถึงความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง
ท่านมีมุมมองต่อการขับเคลื่อน ESG ในตลาดทุนอย่างไร
ดร. ประสาร : ผมมองว่า ในปัจจุบันผู้ประกอบการตระหนักและ
ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นความเสี่ยง
ต่อธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น การทำำธุรกิจโดยคำำนึงถึง
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)
จึงไม่ใช่ทางเลือกของธุรกิจ แต่เป็นทางรอดที่จะช่วยให้ธุรกิจ
มองเห็นโอกาสและสามารถปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้
ขณะเดียวกัน งานด้าน ESG ของธุรกิจก็สะท้อนถึงจุดยืนที่จะสร้าง
ผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำำให้เห็นถึงประโยชน์
และความร่วมมือผ่านการใช้องค์ความรู้และศักยภาพของธุรกิจ
ในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมผ่านสินค้า
บริการ หรือโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทดำำเนินการเองหรือไปมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น
สำำหรับตลาดทุนเองก็ต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงด้าน ESG
ภายหลังจากที่ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2608
ถือเป็นพัฒนาการสำำคัญที่ส่งเสริมให้ธุรกิจตื่นตัวต่อการขับเคลื่อน
ESG ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผมยังมั่นใจว่า ตลาดทุนไทยจะมีบทบาท
อย่างมากต่อการมีส่วนร่วมดังกล่าว โดยเฉพาะการผลักดันให้มี
การเปิดเผยข้อมูล ESG พร้อมกับการพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในตลาดทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรลุเป้าหมาย
ของตลาดทุนได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
ดร. ประสาร : สำำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในอนาคต สิ่งสำำคัญคือ เราต้องรู้จัก “Rethink” และ “Redesign”
เพื่อปรับตัวและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ การพัฒนาเทคโนโลยี และ
รูปแบบการตลาด กล่าวคือ การสร้างความเติบโตจำำเป็นต้องคิด
และสรรหาแนวทางเพื่ออำำนวยความสะดวกแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
โดยคำำนึงถึงหลักการพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึง ความเป็นธรรม ความโปร่งใส
ในการดำำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างพันธมิตร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการรักษาความสมดุลและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
ตลาดทุนไทย
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สารจากกรรมการและผู้้�จััดการ
ความท้้าทายต่่าง ๆ ที่่�เข้้ามา
ไม่่ใช่่บททดสอบใหม่่
แต่่เป็็นปััจจััยที่่�ช่่วยเร่่งให้้
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
มีีพััฒนาการในด้้านต่่าง ๆ
เร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น

ดร. ภากร ปีีตธวััชชััย
กรรมการและผู้้�จััดการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับมือกับความท้าทายตลาดทุนในยุค COVID-19
และความไม่แน่นอนของโลกปัจจุบันอย่างไร
ดร. ภากร : ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องก้าวให้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน
เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทย สำำหรับผม ความท้าทาย
ต่าง ๆ ที่เข้ามาไม่ใช่บททดสอบใหม่ แต่เป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เร็วมากยิ่งขึ้น อย่างกรณี
ของการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้เทคโนโลยีมีบทบาท
ต่อการดำำเนินธุรกิจและชีวิตประจำำวันของผู้คน ซึ่งเราก็ใช้โอกาสนี้
ยกระดับรูปแบบการทำำงานใหม่ ๆ และปรับตัวสู่ความเป็นตลาดทุน
ดิจิทัล (digital market) เพื่อตอบโจทย์ผู้ร่วมตลาดมากยิ่งขึ้น
แม้ว่าการเติบโตของตลาดทุนดิจิทัลจะเป็นการสร้างทางเลือกใหม่
ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนในอนาคต แต่เราไม่คิดว่าจะ
เข้ามาทดแทนตลาดทุนแบบดั้งเดิม (traditional market)
อย่างสมบูรณ์ เราต้องใช้จุดแข็งของสองระบบนี้มาเกื้อหนุนกัน
เพื่อสร้างเสถียรภาพของตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความท้าทายต่าง ๆ มีผลกระทบต่อคุณภาพ
และระบบนิเวศของตลาดทุนในระยะยาว เราจึงต้องขยายโอกาส
ตลาดทุนไปสู่ธุรกิจรายย่อย การสร้างความรู้ให้ประชาชนเห็น
ประโยชน์ของตลาดทุนในมุมของการสร้างเงินออมเพื่อบรรลุ
เป้าหมายทางการเงิน รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและศักยภาพ
ในการแข่งขันของตลาดทุนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ภายใต้ระบบการกำำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นภารกิจของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผลักดันมาต่อเนื่องหลายทศวรรษแล้ว
4

รายงานประจำำ�ปีี 2564

ความสำำเร็จจากการดำำเนินงานในปี 2564 เป็นอย่างไร
ดร. ภากร : ในปี 2564 ตลาดทุนไทยมีมูลค่าซื้อขายต่อวันกว่า
9.3 หมื่นล้านบาท มีสภาพคล่องเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน และ
บริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา IPO สูง
เป็นอันดับ 7 ของเอเชีย ขณะเดียวกัน เราก็เพิ่มช่องทางการลงทุน
และการเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนผ่านแพลตฟอร์ม
ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำำให้ฐานผู้ลงทุนขยายตัวอย่างก้าวกระโดด
โดยมีบัญชีหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 40% เมื่อเทียบจากปีก่อน สะท้อน
ให้เห็นถึงการเติบโตในห่วงโซ่คุณค่าของตลาดทุนอย่างมั่นคง
ด้านการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนสู่การแข่งขันอย่างไร้พรมแดน
เรามุ่งไปที่การเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ภาคธุรกิจ โดยพัฒนาระบบ
งานเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำำหรับตลาดทุนที่
พร้อมใช้งานสำำหรับทุกภาคส่วน เช่น การพัฒนา LiVE Platform
สร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมเข้าถึงแหล่งทุนสำำหรับผู้ประกอบการ
รายย่อยอย่างเท่าเทียม การพัฒนาระบบซื้อขายกองทุน Streaming
Fund+ หรือการพัฒนาระบบบริการยืนยันตัวตนโดยเชื่อมต่อกับ
NDID เพื่อลดขั้นตอนและการทำำธุรกิจที่ซ้ำำซ้อน ทำำให้ต้นทุนของ
ผู้ร่วมตลาดลดลง และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำำธุรกรรม
นอกจากนี้ เรายังเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมตลาด เพื่อให้พวกเขา
ไปสร้างคุณค่าตลาดทุน ผ่านกระบวนการส่งเสริมความรู้และ
ให้คำำแนะนำำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการ
กำำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ESG มาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผลให้
จำำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI)
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2564 มีจำำนวน 146 บริษัท คิดเป็น 66%

ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ขณะเดียวกัน ก็มีบริษัท
จดทะเบียนไทยจำำนวนมากที่ถูกคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน
สากล เช่น Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และ
MSCI ESG Indexes สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของธุรกิจไทย
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
จากผลลัพธ์ในปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำำคัญ
กับการพัฒนาความยั่งยืนเป็นอย่างมาก
ดร. ภากร : เรากำำหนดให้ประเด็นด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งของการ
วางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกปี
เพื่อสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรง
และทางอ้อม อย่างเช่น การสนับสนุนให้คนไทยกว่า 3 ล้านคนเข้าถึง
ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่หลากหลาย ผ่านช่องทางการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย โดยผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาความรู้ที่เหมาะกับ
ตนเอง เน้นให้เกิดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียมแก่ผู้ประกอบการ
รายย่อย รวมถึงผู้ประกอบการเพื่อสังคม (social enterprises) ให้
สามารถเข้าถึงช่องทางเรียนรู้ เพื่อเตรียมเติบโต ขยายธุรกิจ และ
เข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีคุณภาพผ่านแพลตฟอร์ม LiVE และ SET
Social Impact พร้อมพัฒนานวัตกรรมบริการด้านการลงทุนที่ทุกคน
เข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว เช่น FundConnext ระบบซื้อขายกองทุน
ครบวงจร อีกทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้าน ESG เช่น SETTHSI Index และ
บริการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ของบริษัทจดทะเบียนอย่างเป็นระบบ
และน่าเชื่อถือ เพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ
ยิ่งไปกว่านั้น เราให้ความสำำคัญกับการพัฒนาคนทั้งในองค์กรและ
ตลาดทุนเป็นอย่างมาก เพราะคนเป็นรากฐานของทุกการพัฒนา อีกทั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นเร็วมาก และเริ่มมีบทบาทเข้ามา
ทดแทนแรงงานคน เรายิ่งต้องเร่งพัฒนาความสามารถของบุคลากร
ให้มีทักษะที่สูงขึ้น คิดได้เร็ว ปรับให้ทัน และมีจริยธรรมต่องานที่ทำำอยู่
ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน เรานำำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้ความสำำคัญกับการจัดการอาคารเขียว
ตามมาตรฐานสากล LEED ซึ่งมีการควบคุมและติดตามการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ตั้งแต่
การใช้พลังงานไฟฟ้าไปจนถึงการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
คำำนึงถึงความคุ้มค่าและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
เรายังสร้างเครือข่ายลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ
Climate Care Collaboration Platform เพื่อเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ช่วยกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำำเนินธุรกิจ ด้วย
ความร่วมมือของพันธมิตรกว่า 300 ราย ทำำให้ในปีที่ผ่านมา
โครงการดังกล่าวช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 12,000 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์ จากความพยายามต่าง ๆ ที่เล่ามา จะเห็นได้
ว่าความรับผิดชอบของเราไม่ได้จำำกัดอยู่แค่การสร้างความมั่นคง

ให้ตลาดทุน (resiliency) หรือส่งเสริมความคล่องตัวให้แก่ภาค
ธุรกิจ (agility) เท่านั้น แต่ผมคิดว่าทุกอย่างที่เราทำำครอบคลุมไป
ถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของทุกคนให้มั่นคงและยั่งยืน (sustainability)
ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยความสำำเร็จของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ดร. ภากร : ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีวุฒิภาวะและเติบโตขึ้นทุกปี
ปัจจัยสำำคัญที่ทำำให้เราเดินทางมาถึงจุดนี้ เพราะได้รับความร่วมมือ
จากผู้ร่วมตลาดและพันธมิตร พวกเราเปลี่ยนความท้าทาย
เป็นโอกาสและประสบการณ์ ทำำให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อต่อยอด
และขยายฐานของตลาดทุนที่สานประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนตาม
วิสัยทัศน์ “พัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน”
อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัจจัยความสำำเร็จ คือ การมองอนาคต
และโฟกัสกับปัจจุบัน โดยเน้นยกระดับมาตรฐานการทำำงานให้เป็น
สากล การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายให้ทันต่อ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการแสวงหาโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ
เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดทุนที่ตอบโจทย์ความคาดหวัง
ของผู้ร่วมตลาด และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
ปัจจัยต่าง ๆ ที่อธิบายมาล้วนเป็นสาระสำำคัญที่นำำไปกำำหนดกลยุทธ์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานและ
ผู้ร่วมตลาดทุกภาคส่วนรับทราบถึงทิศทางและสร้างความเข้าใจ
เพื่อทำำให้เกิดความร่วมมือที่นำำไปสู่เป้าหมายตามที่องค์กรกำำหนด
ก้าวต่อไปของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นอย่างไร
ดร. ภากร : เราเน้นการพัฒนาสู่อนาคตใน 4 มิติสำำคัญ ได้แก่
การเชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้เข้าถึงตลาดทุนด้วยเทคโนโลยี
อย่างไร้พรมแดน การพัฒนานวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ตอบโจทย์ผู้ร่วมตลาด การส่งเสริมความยั่งยืนเพื่อยกระดับ
คุณภาพของธุรกิจและความรู้ทางการเงินสำำหรับคนไทย และ
การพัฒนาองค์กรให้รองรับความไม่แน่นอนในอนาคต อย่างไรก็ตาม
บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความลึกความกว้างกว่าในอดีตมาก
เราจึงทำำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องเชื่อมโยงทุกภาคส่วนมาสร้างอนาคต
ของตลาดทุนไทยร่วมกันภายใต้ partnership platform ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทักษะความสามารถบุคลากรของเราและผู้ร่วมตลาด
ให้พร้อมปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสำำหรับความ
ร่วมมือร่วมใจกันฝ่าวิกฤตต่าง ๆ มาตลอดปีที่ผ่านมา สำำหรับ
ก้าวต่อไปพวกเราคงยังเดินหน้าร่วมกันนำำพาตลาดทุนและระบบ
เศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เป็นรากฐานของการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติต่อไป
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1 SET at-a-Glance
ภาพรวมตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ปีี 2564
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตระหนักถึงความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค new normal
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขับเคลื่อนตลาดทุนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนาตลาดทุน เพื่อทุกคน” (To Make the Capital Market “Work” for Everyone)

ปััจจััยของการเปลี่่�ยนแปลง
ในปี 2564 ตลาดทุนไทยรับมือกับบริบทโลกใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ดังนี้

ความไม่่แน่่นอนของนโยบายทางเศรษฐกิิจโลก

การระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา (COVID-19)

• ความไม่แน่นอนของนโยบายและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมหาอำำนาจที่ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศ
การท่องเที่ยว และการลงทุน
• การเปลี่ยนแปลงของนโยบายเศรษฐกิจทำำให้ตลาดผันผวนสูง
ส่งผลกระทบต่อการลงทุน

• กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก ทำำให้ธุรกิจกลางเล็กอ่อนแอ
ฟื้นตัวช้า เกิดความเปราะบางทางเศรษฐกิจทั้งระบบ
• ปัจจัยเร่งให้ต้องปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลโดยสมบูรณ์
• หนี้ครัวเรือนและความเหลื่อมล้ำำเพิ่มขึ้น

การเข้้าสู่่�โลกของธุุรกิิจดิิจิิทััล

การเคลื่่�อนไหวเพื่่�อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

• การปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้บริบท
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
• แพลตฟอร์มดิจิทัลทำำให้เกิด sharing economy ที่ธุรกิจต่าง ๆ
ไม่ต้องเป็นเจ้าของทรัพยากร แต่สามารถใช้ร่วมกันได้
• แหล่งทุนและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีความหลากหลาย
เข้าถึงง่าย และมีต้นทุนต่ำำ
• โจรกรรมทางไซเบอร์และการรั่วไหลของข้อมูลมีแนวโน้มสูงขึ้น

• การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) นำำไปสู่
ระบบเศรษฐกิจสีเขียวอย่างจริงจัง
• การลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable investment) กลายเป็น
กระแสหลักในตลาดทุนโลก
• ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทำำให้ต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ
นำำไปสู่ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
• รูปแบบการผลิตและการบริโภคเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของ
ผู้มีส่วนได้เสียที่คำำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 ได้สร้างความกังวลให้กับผู้ลงทุน รวมถึงปัญหาห่วงโซ่อุปทานจากสภาวะเศรษฐกิจโลก
ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ทำำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อ และการชะลอตัวของตลาดทุนทั่วโลก
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วในยุค new normal ทำำให้ผู้ลงทุนแสวงหารูปแบบการลงทุนที่หลากหลาย
เพื่อสร้างโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี ดังนั้น กระแสการลงทุนตามธีม (thematic investment) เช่น ธุรกิจ Healthcare, e-Commerce หรือ
Green energy มีแนวโน้มเติบโตตาม ขณะที่แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable investment) ที่ให้ความสำำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ
ที่ครอบคลุมประเด็นสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social, Governance: ESG) ก็ขยายตัวตามกระแส
การลงทุนตามธีมด้วย นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งมีบทบาทเป็นเท่าทวีคูณในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
ระบบ cloud computing และระบบ Artificial Intelligence (AI) กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว

การปรัับตััวสู่่�โลกใหม่่
ในปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะขยายและเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนโลกปัจจุบันควบคู่ไปกับโลกอนาคต มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
การลงทุนของประเทศที่มั่นคงและทันสมัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมให้ดีขึ้นภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
โดยเน้นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจให้คำำนึงถึงผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสจากประเด็นด้าน ESG ภายใต้กลยุทธ์ “ก้าวต่อไป
ตลาดทุนไทย สู่ความแข็งแกร่งของประเทศ” มีกรอบการดำำเนินงานสำำคัญ 4 ด้าน ดังนี้

7

ธุุรกิิจ

01

โครงสร้้างพื้้�นฐานและระบบงาน

ก้้าวต่่อไป ตลาดทุุนไทย สู่่�ความแข็็งแกร่่งของประเทศ
เสริิมสร้้างความสามารถในการทำำ�ธุุรกิิจ

02

กลยุุทธ์์ที่่� 1 การสร้้างโอกาสเพื่่�อการเข้้าถึึง
แหล่่งระดมทุุนของธุุรกิิจ
ส่งเสริมรูปแบบการระดมทุนของธุรกิจใหม่ เช่น เศรษฐกิจ
กระแสใหม่ (new economy) หลักทรัพย์ต่างประเทศ
บริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) สตาร์ทอัพ (Startups) อย่างเหมาะสม
ตามความเสี่ยงและประเภทของผู้ร่วมลงทุน ขณะเดียวกัน
สนับสนุนการนำำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
นวัตกรรมทางธุรกิจ

03

สัังคม

กลยุุทธ์ที่์ �่ 2 การขยายฐานผู้้�ลงทุุนอย่่างก้้าวกระโดด
ขยายช่องทางการลงทุนใหม่ ๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้ลงทุน
ได้กว้างขึ้น และทำำให้การลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์
ควบคู่กับการตลาดดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์และนำำเสนอข้อมูล
ความรู้ บริการ และผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ตอบโจทย์ ให้
ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
ขณะที่จะขยายความน่าสนใจของตลาดทุนไทยไปยังกลุ่ม
ผู้ลงทุนต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมถึง
การนำำเสนอธีมผลิตภัณฑ์และบริการ (thematic products
and services) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนสถาบัน

ขัับเคลื่่�อนเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม

พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของตลาดทุุน
กลยุุทธ์์ที่่� 3 การสร้้างความคล่่องตััวและสนัับสนุุน
การทำำ�ธุุรกิิจ
ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่สนับสนุนการดำำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการดำำเนินธุรกิจและ
ทำำธุรกรรมของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิกอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนการปฏิรูปกฎเกณฑ์ (Regulatory Reform)
กลยุุทธ์ที่์ �่ 4 การเพิ่่�มความหลากหลายในการลงทุุน
เชื่อมต่อการซื้อขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน
ข้ามตลาด เพื่อขยายโอกาสและส่งเสริมการลงทุนอย่าง
ไร้พรมแดน

04

เพิ่่�มขีีดความสามารถทางธุุรกิิจ
และศัักยภาพบุุคลากร

กลยุุทธ์ที่์ �่ 5 การวางรากฐานตลาดทุุนสู่่�ความยั่่ง� ยืืน
ส่งเสริมภาคธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุนให้ดำำเนินงาน
โดยคำำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำำกับ
ดูแลกิจการ เพื่อให้ตลาดทุนเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ

กลยุุทธ์ที่์ �่ 7 การเพิ่่�มศัักยภาพเพื่่�อรองรัับการขยาย
ธุุรกิิจ
เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับระบบซื้อขายหลักทรัพย์
ตามมาตรฐานสากล พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรหาแนวทาง
ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจและผู้ลงทุน

กลยุุทธ์์ที่่� 6 การสร้้างความแข็็งแกร่่งและร่่วมแก้้ ไข
ปััญหาให้้กัับสัังคมไทย
ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ทางการเงินสำำหรับคนไทย อีกทั้ง
เป็นกลไกเชื่อมโยงและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีคุณภาพ

กลยุุทธ์์ที่่� 8 ความเป็็นเลิิศด้้านการดำำ�เนิินงาน
บริหารความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นองค์กร
ดิจิทัลที่เติบโตได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะของ
พนักงานให้สามารถปรับตัวรองรับทิศทางของอุตสาหกรรม
และพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำำงานให้สอดคล้องกับยุค
next normal

ในปี 2564 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย รวมถึงกลยุทธ์องค์กรดังกล่าว ตามที่ฝ่ายจัดการ
ได้ประเมินจากสภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยเน้นปรับตัวและสร้างความคล่องตัวให้กับองค์กรและธุรกิจของผู้ร่วมตลาดให้พร้อมรับมือกับ
สังคม new normal ทั้งด้านเทคโนโลยี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ลงทุน และนโยบายของหน่วยงานกำำกับดูแล โดยกลยุทธ์ดังกล่าว
ได้บูรณาการประเด็นสำำคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำำเนินงานของตลาดทุนในภาพรวมมาพิจารณาอย่างรอบด้าน
เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกการดำำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ จะช่วยผลักดันให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากตลาดทุน ภายใต้
ระบบการกำำกับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
8
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ความเคลื่่�อนไหวของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ปีี 2564
ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกมีความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดและกลายพันธุ์ของโรค COVID-19 หลายระลอก
จนกระทั่งภาครัฐต้องกำำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดที่มีแนวโน้มรุนแรงสูงขึ้น ทำำให้กิจกรรมและห่วงโซ่อุปทานของระบบ
เศรษฐกิจทั่วโลกหยุดชะงัก อีกทั้งความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินการคลังของประเทศมหาอำำนาจทำำให้ผู้ลงทุนเกิดความกังวล ส่งผลกระทบ
ให้ตลาดทุนผันผวนอย่างมีนัยสำำคัญ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังมีอัตราประชากรได้รับวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสภาพคล่องในระบบ
นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางสำำคัญหลายแห่ง ทำำให้กิจกรรมทางธุรกิจและการค้าในหลายประเทศเริ่มกลับมาฟื้นตัว
ส่งสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยในไตรมาสสุดท้ายปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดัชนี SET Index ณ สิ้นปี 2564 ปิดที่ 1,657.62 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปี โดยเพิ่มขึ้น 14.37% จากสิ้นปี 2563 เนื่องจากได้รับแรงหนุนจาก
เกือบทุกอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีการปรับตัว
ได้ดีกว่าดัชนี SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ขณะที่ภาพรวมของดัชนี SET Index ยังปรับตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่น
ในภูมิภาคด้วย นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยยังคงมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงสุดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียนติดต่อกัน
เป็นปีที่ 10

ดััชนีี SET

ดััชนีี mai
ปิิดที่่�
582.13 จุุด

ปริิมาณการซื้้อ� ขายรวม
135,117,308 สััญญา

14.37%

73.10%

12.42%

ปิิดที่่�
1,657.62 จุุด

TFEX

SET และ mai มููลค่่าการซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อวััน
93,846 ล้้านบาท

TFEX ปริิมาณการซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อวััน
560,653 สััญญา

มููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด
20,055,077 ล้้านบาท

จำำ�นวนผู้้�ลงทุุนใหม่่กว่่า 6.7 แสนคน
สููงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์

36.79%
22.72%

13.35%
160%

ที่มา: SETSMART
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ด้านการพัฒนาคุณภาพตลาดทุนเพื่อรองรับโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมศักยภาพองค์กรและตลาดทุน
โดยเน้นส่งเสริมความรู้ ทักษะ และระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลสำำหรับพนักงานและผู้ร่วมตลาด ให้สามารถดำำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว
พร้อมสำำหรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลและความท้าทายด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการสร้างความสามารถในการปรับตัวของตลาดทุน (Resiliency)
การเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Agility) และคำำนึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ทุกคนให้มั่นคงและยั่งยืน (Sustainability) ตามวิสัยทัศน์ “พัฒนาตลาดทุน เพื่อทุกคน”

Resiliency

การสร้้างความมั่่�นคงของตลาดทุุน

ความเข้้มแข็็งของบริิษััทจดทะเบีียนไทย
แม้จะเผชิญกับความไม่แน่นอนและมีปัจจัยเร่งที่ทำำให้ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่
บริษัทจดทะเบียนไทยยังรักษาความความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ณ สิ้นปี 2564 มูลค่าการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนรวม 1.03 ล้านล้านบาท โดยมีมูลค่า
หลักทรัพย์ ณ ราคา IPO จำำนวน 4.5 แสนล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 7 ของเอเชีย ขณะที่
ผลการดำำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนมีอัตรากำำไรจากการดำำเนินงานเพิ่มขึ้น 11.9% และ
อัตรากำำไรสุทธิสูงขึ้น 7.5% เมื่อเทียบกับปี 2563

776 บริิษััท

บริิษััทจดทะเบีียนใน SET และ mai

มููลค่่า

IPO

4.5 แสนล้้านบาท

สููงสุุดเป็็นอัันดัับ 7 ของเอเชีีย
การขยายโอกาสการระดมทุุนอย่่างเท่่าเทีียม
เตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ผ่านช่องทางให้ความรู้ LiVE Platform
ควบคู่ไปกับการเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบงาน และกฎเกณฑ์รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ที่เน้นความคล่องตัวและลดภาระผู้ประกอบการ
โดยคำำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของผู้ลงทุนและผู้ร่วมตลาดด้วย
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และช่่องทางการลงทุุนที่่�หลากหลาย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อโอกาสการลงทุนอย่างไร้พรมแดนกับตลาดทุนโลก เช่น DR Linkage
ไทย-สิงคโปร์, DW on DJSI, NASDAQ-100 Index และ Hang Seng Tech Index และอ้างอิงหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง นอกจากนี้ ได้ยกระดับบริการลงทุนดิจิทัล เพื่อขยายโอกาสการลงทุน
สำำหรับทุกคน เช่น FundConnext, Settrade Streaming Fund+ และ Options Starter อีกทั้ง
จับมือกับพันธมิตรสร้างโอกาสการลงทุนจากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เช่น การแลกคะแนนสะสม
ในบัตรเครดิตหรือ loyalty program เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งเป็นการขยายช่องทาง
การลงทุนใหม่ ๆ ขณะเดียวกัน ได้พัฒนาหลักสูตรและเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับผู้ลงทุนมืออาชีพผ่านช่องทางดิจิทัลที่เข้าถึงได้โดยสะดวก
และนำำ big data และ machine learning มาใช้วิเคราะห์และนำำเสนอเนื้อหาให้ตอบโจทย์
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานของ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Assets Exchange: TDX) เพื่อเป็นทางเลือก
สำำหรับผู้ลงทุนยุคใหม่ด้วย

เตรีียมพร้้อม
ตลาดหลัักทรััพย์์ ไลฟ์์เอ็็กซ์์เช้้นจ์์

ขยายฐานผู้้�ลงทุุนเชิิงรุุก
ผ่่านทุุกช่่องทาง
โดยมีีลููกค้้าที่่�เปิิดบััญชีี
รวมกว่่า 5.2 ล้้านบััญชีี

49%

การเพิ่่�มช่่องทางการลงทุุน
พััฒนาฟีีเจอร์์

FundConnext
ช่่วยเพิ่่�มธุุรกรรม
การซื้้�อขายกองทุุนกว่่า

160%
มููลค่่าซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อวััน
มากกว่่า 93,000 ล้้านบาท

สภาพคล่่องสููงสุุด

ในอาเซีียน ต่่อเนื่่�อง 10 ปีี
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Agility

การเพิ่่�มความคล่่องตััวให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

การพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานสำำ�หรัับตลาดทุุน
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและให้บริการอย่างมีคุณภาพ โดยเน้นจัดหาแพลตฟอร์ม
และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สามารถใช้ร่วมกัน เพิ่มความคล่องตัวและเปิดช่องทางการ
เข้าถึงข้อมูลสำำหรับการดำำเนินธุรกิจของผู้ร่วมตลาด เช่น ระบบ Digital IPO ระบบ DAP
e-Shareholder Meeting ระบบบริการเพื่อเชื่อมต่อผู้ประกอบการกับแพลตฟอร์มยืนยันตัวตน
(Digital ID) และระบบ Payment for Capital Market
นอกจากนี้ ได้ยกระดับระบบงานดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบซื้อขายหลักทรัพย์
เช่น โครงการ Common Infrastructure for Brokers Back Office System ในรูปแบบ
Application Service Provider (ASP) รวมถึงการปรับปรุงระบบซื้อขายสำำหรับบริษัทสมาชิก
เช่น Self-Match prevention, Long order for equity market, Pre trade risk management
(PTRM) และพัฒนาระบบ Creation Redemption Platform เพื่อเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่าง
ตลาดแรกและตลาดรองของตราสารทุน

e-Shareholder
Meeting
บริิการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเสมืือนจริิง
รองรัับธุุรกิิจยุุค new normal

DAP Digital
Gateway
เชื่่�อมต่่อผู้้�ประกอบการกัับแพลตฟอร์์ม
ยืืนยัันตััวตน (Digital ID)

Application
Service
Provider

ปฏิิวััติิระบบงานที่่�สร้้างโอกาสใหม่่ ๆ
ให้้บริิษััทสมาชิิก

Payment for
Capital Market

ให้้บริิการ Direct Debit Registration
เพื่่�อสนัับสนุุนธุุรกรรม
ทางการเงิินดิิจิทัิ ลั ทำำ�ให้้มีี
จำำ�นวนธุุรกรรมเพิ่่�มขึ้้�น

33%

Creation and
Redemption
Platform
เชื่่�อมโยงธุุรกรรมตราสารทุุนของ
ตลาดแรก และตลาดรอง เช่่น ETF DR
เพื่่�อความคล่่องตััว และรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น

การสร้้างโอกาสธุุรกิิจด้้วยข้้อมููล
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้ข้อมูลของอุตสาหกรรมและเผยแพร่
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และมีข้อมูลที่เพียงพอสำำหรับการตัดสินใจของผู้
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบข้อมูล “Company Snapshot” เพื่อให้ผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูลสำำคัญของ
บริษัทจดทะเบียน และการเพิ่มข้อมูล ESG Ratings ของบริษัทจดทะเบียนบนเว็บไซต์
settrade.com จากผู้ให้บริการข้อมูลด้านความยั่งยืนระดับโลกอีก 2 ราย ได้แก่ S&P Global
และ MSCI นอกจากนี้ ได้เตรียมพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (ESG Data
Platform) สำำหรับตลาดทุนไทย เพื่อส่งเสริมการนำำข้อมูลด้านความยั่งยืน (ESG Data) ไปใช้
เพื่อพัฒนาธุรกิจและตัดสินใจลงทุน โดยจะเริ่มให้บริการในปี 2565

Company
Snapshot
ESG Ratings
ESG Data Platform
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Sustainability

การพััฒนาตลาดทุุนเพื่่�อความยั่่�งยืืน

การพััฒนาคุุณภาพตลาดทุุนด้้วย ESG
ส่งเสริมคุณภาพของผู้ร่วมตลาดให้คำำนึงถึงประเด็นด้าน ESG ในการดำำเนินธุรกิจและการ
ตัดสินใจลงทุน พร้อมกับขยายแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable investment) เพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างสมดุล อีกทั้งส่งเสริมการเปิดเผย
ข้อมูลด้าน ESG อย่างโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนการประเมินด้าน ESG เช่น หุ้นยั่งยืน (THSI)
การประเมินผลรายงานการกำำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR) รวมไปถึงการประเมินระดับสากล
เช่น S&P Global MSCI และ DJSI เป็นต้น เพื่อผลักดันธุรกิจที่มีคุณภาพให้เป็นทางเลือก
สำำหรับผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
การเตรีียมศัักยภาพของบุุคลากร
เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงบุคลากรของบริษัทจดทะเบียน
ผู้ประกอบวิชาชีพของสถาบันตัวกลาง และผู้ประกอบการที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับทิศทางธุรกิจในตลาดทุนและพฤติกรรมของลูกค้าในยุค new normal

การสร้้างความรู้้�ทางการเงิินสู่่�สัังคม
เพิ่มช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานไปสู่ประชาชนทุกระดับ เช่น บริการของ
พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY รูปแบบ virtual tour ให้เสมือนมาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เอง การพัฒนาและเผยแพร่สื่อความรู้บอร์ดเกมวางแผนการเงิน (Moneyfolio) เพื่อ
เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนออนไลน์ รวมทั้งโครงการ “Happy Money” เสริม
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินสำำหรับกลุ่มวัยทำำงานที่ครอบคลุมทั้งแรงงาน
ในระบบ แรงงานนอกระบบ รวมถึงผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
การสร้้างเครืือข่่ายธุุรกิิจคาร์์บอนต่ำำ��
ร่วมมือกับพันธมิตรช่วยกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการดำำเนินธุรกิจ และกิจกรรม
ขององค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ Climate Care Collaboration Platform

หุ้้�นยั่่�งยืืน
146 บริิษััท มีีมููลค่่าหลัักทรััพย์์
ตามราคาตลาด 12.50 ล้้านล้้านบาท

66%

ของ Market cap

1.16 ล้้านวิิว

จำำ�นวนการเข้้าถึึงความรู้้�ผ่่านเว็็บไซต์์
ห้้องเรีียนผู้้�ประกอบการและ LiVE Platform

AISA

หลัักสููตรใหม่่ของผู้้�ประกอบ
วิิชาชีีพที่่�ขยายโอกาสผลิิตบุุคลากร
ด้้านหลัักทรััพย์์สู่่�ตลาดทุุน

3
ล้้านคน

ประชาชนที่่�เข้้าถึึง
ความรู้้�ด้้านการ
วางแผนทางการเงิิน

Climate Care Platform
สร้้างพัันธมิิตรลดก๊๊าซเรืือนกระจกลง

12,245

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

มาตรการช่่วยเหลืือผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียฝ่่าวิิกฤต COVID-19
• ลดค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของบริษัทจดทะเบียน โดยให้ส่วนลดค่าธรรมเนียม
รายปี (annual fee) สูงสุด 50% และส่วนลดค่าธรรมเนียมการเป็นนายทะเบียน (TSD
annual registrar fee) สูงสุด 35% ตามเงื่อนไขที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนด
• ช่วยเหลือพนักงานให้ทำำงานจากที่บ้านโดยสะดวก ตลอดจนให้ความรู้และทรัพยากรที่จำำเป็น
ต่อการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรค COVID-19
• ร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
และการพัฒนาวัคซีนที่จำำเป็นต่อการป้องกันโรค COVID-19 รวมถึงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าว
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103 ล้้านบาท

งบประมาณสนัับสนุุนและช่่วยเหลืือ
ผู้้�ด้้อยโอกาส บรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์์ระบาดของโรค COVID-19

ทิิศทางของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ปีี 2565

Connecting opportunities x Transforming possibilities
ในปีที่ผ่านมา แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสามารถเติบโตและรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ดี แต่ในปี 2565 คาดการณ์ว่าผลกระทบ
จากการระบาดของโรค COVID-19 และทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก จะกดดันให้สภาพคล่องลดน้อยลง ส่งผลให้
กระแสเงินทุนมีความผันผวนมากกว่าระดับปกติ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันและเดินหน้าต่อยอดโอกาสของตลาดทุนไทย
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเร่งขยายโอกาสไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ลงทุนหลากหลายกลุ่มมากขึ้น เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ทั้งนี้ จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวมากขึ้น โดยคาดว่าจะทำำให้อุตสาหกรรมกลุ่มอื่น ๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมส่งออกมีสัญญาณที่ดีขึ้น
ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลทำำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลให้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset)
กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศตลาดทุน และเป็นปัจจัยเร่งให้วงจรเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้น ขณะเดียวกัน ความคาดหวัง
ของผู้ลงทุนที่เน้นการลงทุนในระยะยาวมากยิ่งขึ้น และความเคลื่อนไหวของประชาคมโลกเกี่ยวกับประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำำให้
ทั้งภาคธุรกิจและภาคการลงทุนต้องปรับตัวรองรับกระแสการลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable investment)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นถึงความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสเติบโตของตลาดทุนไทย จึงกำำหนดทิศทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปี 2565
ที่เน้นการต่อยอดโอกาสให้ก้าวทันโลกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ “เชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่” ดังนี้

พััฒนาตลาดทุุน เพื่่�อทุุกคน
เป็็นแพลตฟอร์์มที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

เป็็นตััวกลางสร้้างโอกาสให้้ตลาดทุุนไทย

• ส่งเสริมการระดมทุนของบริษัทที่มีศักยภาพและการเติบโตสูง
• ยกระดับคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน
• พัฒนาให้การลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกขึ้น
• เชื่อมโยงโอกาสด้านการลงทุนในต่างประเทศ
สร้้างความเติิบโต
ให้้กัับตลาดทุุน

สนัับสนุุน
ความยั่่�งยืืน
ให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

• ขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเชื่อมต่อการซื้อขายจากสินทรัพย์ในปัจจุบัน
ไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัล
• สร้างโอกาสทางธุรกิจผ่านการใช้ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

01

02

เชื่่�อมโยง
โอกาส
ทุุกภาคส่่วน

ส่่งเสริิม
ความคล่่องตััว
ให้้กัับธุุรกิิจ

สร้้างพัันธมิิตรในการเติิบโต

พััฒนานวััตกรรม
โครงสร้้างพื้้�นฐาน
ที่่�ทุุกคนไว้้วางใจ

สร้้างระบบนิิเวศ
ที่่�เอื้้�อต่่อการ
ทำำ�ธุุรกิิจ

“เชื่่�อมโยงตลาดทุุน
มุ่่�งสร้้างโอกาสใหม่่”

03

ส่่งเสริิม
ความยั่่�งยืืน
ด้้านการเงิิน
เพื่่�อคนไทย

• พัฒนาความเข้าใจเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้าน ESG ในวงกว้าง
• ส่งเสริมทักษะทางการเงินให้เป็นส่วนหนึ่งในทักษะชีวิตของคนไทย
• ร่วมมือกับพันธมิตรในการขับเคลื่อน และแก้ไขประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
• สนับสนุนธรรมาภิบาลด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของตลาดทุนไทย

ขยายและเชื่่�อมโยง
การลงทุุน

04

ปรัับองค์์กร
เพื่่�อรองรัับ
การเติิบโตอย่่าง
ก้้าวกระโดด

เติิบโตร่่วมกัับสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้อย่่างมีีคุุณภาพ

• พัฒนาระบบงานที่ยืดหยุ่น รองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
• ปรับปรุงกระบวนการทำำงานดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
• ช่วยสนับสนุนการทำำธุรกิจที่คล่องตัว เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของตลาดทุนไทย
• สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
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2 โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
2.1 นโยบายและภาพรวมการดำำ�เนิินงาน
2.1.1	วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ

วิิสััยทััศน์์

“พััฒนาตลาดทุุน เพื่่�อทุุกคน”

ตลาดทุุ น เป็็ นก ลไกสำำ�คัั ญ ในการขัั บ เคลื่่� อ นเศรษฐกิิ จ
ในองค์์รวม เราจึึงมุ่่�งมั่่น� สร้้างสรรค์์ให้้ตลาดทุุนเกิิดประโยชน์์
	ต่่อทุุกภาคส่่วนของสัังคม ซึ่่�งเราเชื่่�อมั่่�นว่่าการเติิบโต
อย่่ า งมีีคุุ ณ ภาพของธุุร กิิจ จะสร้้างความแข็็งแกร่่ง ให้้แ ก่่
ประเทศ และผลจะนำำ�ไปสู่่�การยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของ
คนในชาติิ

	พัันธกิิจ
1)	มุ่่�งมั่่�นพััฒนากระบวนการการทำำ�งานที่่�เป็็นเลิิศอย่่าง
		ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็นแหล่่งลงทุุนและระดมทุุนที่่�ทัันสมััย
		 และเข้้าถึึงได้้ ทั้้�งในประเทศ ภููมิิภาค และทั่่�วโลก
2) สร้้างสรรค์์สินค้
ิ า้ และบริิการที่่มีี� ประสิิทธิิภาพ ตรงตาม
		 ความต้้ อ งการของลููกค้้า และร่่วมกัับผู้้�ร่่วมตลาด
		ส่่งเสริิมการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของตลาดทุุน
3)	บ่่มเพาะบุุคลากรให้้เปี่่�ยมด้้วยศัักยภาพ ทำำ�งานเชิิงรุุก
		ผสานความร่่วมมืือทั้้ง� ภายในและภายนอกองค์์กร ด้้วย
		 ความโปร่่งใสในทุุกกระบวนการทำำ�งาน
4) ปลููกฝัังแนวคิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยยึึดมั่่�นประโยชน์์
		 ของทุุกภาคส่่วน เพื่่�อเป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�ดีีที่่�สุุด
		 พร้้อมทำำ�หน้้าที่่�ดููแลสัังคม
5)	มุ่่�งมั่่� นพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้�ที่่� มีีคุุ ณ ค่่ า ภายในองค์์ ก ร
		ทั้้�งการสร้้างความรู้้�ใหม่่ การแบ่่งปัันแลกเปลี่่�ยน และ
		การแปลงองค์์ความรู้้�ให้้เป็็นสิินทรััพย์์ที่่�ยั่่�งยืืน
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ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
(The Stock Exchange of Thailand: SET)
เป็นตลาดหรือศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 และปัจจุบันดำำเนินงาน
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงานใหญ่่
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2009-9999
โทรสาร : 0-2009-9991
อีเมล : SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ : www.set.or.th

2.1.2 รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จปีี 2564
ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัล “ตลาดหลักทรัพย์
ยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำำปี 2564” (Best
Stock Exchange Southeast Asia 2021) จาก Global Banking
and Finance Review ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลในฐานะตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำำของภูมิภาคเอเชีย และได้รับ
รางวัล “ESQR’s Quality Achievements Award 2021” จากสถาบัน
European Society for Quality Research (ESQR) ซึ่งมอบให้กับ
องค์กรระดับโลกที่ประสบความสำำเร็จในการพัฒนาเชิงคุณภาพ

2.1.3 กลยุุทธ์์และพััฒนาการที่่�สำำ�คััญปีี 2564
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเติบโตของ
เทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจ และสังคม โดยมุ่งจัดการองค์กรและพัฒนาธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ก้าวต่อไป ตลาดทุนไทย สู่ความแข็งแกร่ง
ของประเทศ (Redefine Thai Capital Market Resiliency)” ประกอบด้วยวัตถุประสงค์สำำคัญ 3 ด้าน ได้แก่

Efficient Platform

Agile Portfolio

Sustainable Partner

สร้้างความเติิบโต
ให้้กัับตลาดทุุน

ส่่งเสริิมความคล่่องตััว
ให้้กัับภาคธุุรกิิจ

สนัับสนุุนความยั่่�งยืืน
ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ก้้าวต่่อไป ตลาดทุุนไทย สู่่�ความแข็็งแกร่่งของประเทศ

ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาและต่อยอดระบบงานดิจิทัลต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Efficient Platform) ควบคู่ไปกับ
สร้างสรรค์นวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมตลาดจากแพลตฟอร์มข้อมูลต่าง ๆ ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนให้หลากหลาย (Agile Portfolio) ที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งการระดมทุนและการลงทุนได้สะดวกขึ้น
ตลอดจนเป็นตัวกลางเชื่อมโยงพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศมาร่วมกันทำำงาน เพื่อขับเคลื่อนตลาดทุน เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน (Sustainable Partner) ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนดกรอบการดำำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และมีเป้าหมายอย่างชัดเจน โดยมีผลการดำำเนินงานที่สำำคัญ ดังนี้
	พััฒนาการตามกลยุุทธ์์ของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ปีี 2564
กลยุุทธ์์

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564

กรอบการดำำ�เนิินงานที่่� 1: เสริิมสร้้างความสามารถในการทำำ�ธุุรกิิจ

1) การสร้างโอกาสเพื่อการเข้าถึง
แหล่งระดมทุนของธุรกิจ
ส่งเสริมรูปแบบการระดมทุนของ
ธุรกิจใหม่ เช่น เศรษฐกิจกระแสใหม่
(new economy) หลักทรัพย์
ต่างประเทศ บริษัทย่อยของบริษัท
จดทะเบียน รวมถึงธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) สตาร์ทอัพ
(Startups) อย่างเหมาะสม ตาม
ความเสี่ยงและประเภทของผู้ร่วม
ลงทุน ขณะเดียวกัน สนับสนุน
การนำำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์
ในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ

• เ พิ่ ม จำำ น ว น ก า ร เ ข้ า • หลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ใน SET และ mai รวม 41
หลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 13 หลักทรัพย์จากปีก่อน
จดทะเบียนและมูลค่าตลาด
• มีหลักทรัพย์ขนาดใหญ่เข้าจดทะเบียนหลายราย เช่น
ของภาคธุรกิจใหม่
บมจ. ปตท. น้ำำมันและการค้าปลีก (OR) บมจ. เงินติดล้อ
• ปรับปรุงบริการผ่านการ
(TIDLOR) และบมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONEE)
พัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้
เป็นต้น
ข้อมูลในการวิเคราะห์และ
• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้นจากการระดมทุน
ตัดสินใจ
ของบริษัทจดทะเบียนรวม 1,032,894 ล้านบาท โดย
มาจากบริษัทที่เข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) 454,016
ล้านบาท และการระดมทุนจากตลาดรอง (SO) 578,878
ล้านบาท
• เตรียมความพร้อมของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
(TDX) ซึ่งจะให้บริการในปี 2565
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เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564

• พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ผ่าน LiVE
Platform ร่วมกับพันธมิตร 28 ราย พัฒนาหลักสูตร
ความรู้และเตรียมความพร้อมสำำหรับผู้ประกอบการ
ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น หลักสูตร e-Learning
ขั้นพื้นฐานและเชิงลึก business coaching ผ่านโครงการ
LiVE Acceleration Program และ LiVE Incubation
Program ในปีที่ผ่านมา LiVE Platform มีสมาชิกสมัคร
เข้ามาใช้บริการทั้งสิ้นกว่า 4,100 ราย
• ร่วมกับสำำนักงาน ก.ล.ต. พัฒนาหลักเกณฑ์การระดมทุน
และจดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย์สำำหรับ SMEs
และ Startups ผ่านตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์
(LiVEx) โดยคำำนึงถึงรูปแบบและวิธีการลงทุนสำำหรับ
ผู้ลงทุนที่มีความรู้ ประสบการณ์ และฐานะการเงิน
ในระดับที่สามารถรับความเสี่ยงได้ ตามที่สำำนักงาน
ก.ล.ต. กำำหนด รวมถึงเพิ่มบทบาทการกำำกับดูแล
ภายใต้แนวคิด Light-touch Supervision
• ปรับปรุงมาตรการเพื่ออำำนวยความสะดวก ลดความ
ซ้ำำซ้อน โดยพัฒนาระบบ Digital IPO ให้รองรับการใช้งาน
digital signature สำำหรับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ใช้ยื่น
คำำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์
• ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับบริษัทต่างประเทศเข้า
จดทะเบียน (foreign listing) เพื่อส่งเสริมให้บริษัท
ต่างประเทศเข้าระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย
ได้สะดวกขึ้น โดยปรับลดระยะเวลาการมีที่ปรึกษา
ทางการเงิน (Financial Advisor: FA) ดูแลบริษัท
หลังเข้าจดทะเบียนจาก 3 ปี เป็น 1 ปี ให้เทียบเท่า
หลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนของบริษัทไทยและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้ง
ลดระยะเวลาการห้ามขายหุ้น (silent period) ของ
ผู้มีส่วนได้เสียในการบริหารงาน (strategic shareholders)
จาก 3 ปี เป็น 1 ปี 6 เดือน และมีผลบังคับใช้ในปี 2565
บริิษััทเข้้าจดทะเบีียนใหม่่ (IPO) แยกตามประเภทหลัักทรััพย์์ปีี 2564
ประเภทหลัักทรััพย์์

จำำ�นวนหลัักทรััพย์์

มููลค่่าระดมทุุน (ล้้านบาท)

มููลค่่าหลัักทรััพย์ต์ ามราคาตลาด ณ IPO (ล้้านบาท)

หุ้นสามัญ
REIT
IFF
รวม

38
3
41

88,660
9,465
98,125

444,551
9,465
454,016

ที่มา: SETSMART
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

	มููลค่่าระดมทุุนและมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาดของบริิษััทจดทะเบีียน จำำ�แนกตามประเภทการระดมทุุน
ประเภทการระดมทุุน

เข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO)
ระดมทุนจากตลาดรอง (SO)
รวม

มููลค่่าระดมทุุน (ล้้านบาท)

มููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด (ล้้านบาท)

2562

2563

2564

2562

2563

2564

101,560
309,793
411,353

149,222
95,867
245,089

97,285
381,474
478,759

383,749
401,129
784,878

555,299
132,649
687,948

454,016
578,878
1,032,894

ที่มา: SETSMART

กลยุุทธ์์

2) การขยายฐานผู้ลงทุนอย่าง
ก้าวกระโดด
ขยายช่องทางการลงทุนใหม่ ๆ ที่
สามารถเข้าถึงผู้ลงทุนได้กว้างขึ้น
และทำำให้การลงทุนเป็นส่วนหนึ่ง
ของไลฟ์สไตล์ ควบคู่กับการตลาด
ดิจิทัล เพื่อวิเคราะห์และนำำเสนอ
ข้อมูลความรู้ บริการ และผลิตภัณฑ์
การลงทุนที่ตอบโจทย์ ให้ผู้ลงทุน
สามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว ขณะที่จะขยาย
ความน่าสนใจของตลาดทุนไทย
ไปยังกลุ่มผู้ลงทุนต่างประเทศผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมถึง
การนำำเสนอธีมผลิตภัณฑ์และ
บริการ (thematic products and
services) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ลงทุนสถาบัน

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญ ปีี 2564

• เพิ่มการเข้าถึงตลาดทุน • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน โดยบริษัท ดิจิทัล
แอคเซส แพลตฟอร์ม จำำกัด (DAP) พัฒนาบริการ
• นำำฐานข้อมูลไปสร้างโอกาส
ระบบเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการกับแพลตฟอร์ม
ในการลงทุน ผลิตภัณฑ์
ยืนยันตัวตน (digital ID) และหน่วยงานราชการใน
และบริการใหม่
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัยและได้มาตรฐาน
• ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อ
ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า จำำนวนรายการทุกบริการ
ขยายการลงทุนอย่างก้าว
ของ Digital Gateway เติบโตอย่างก้าวกระโดด
กระโดด
โดยเฉพาะบริการ NDID Proxy เนื่องจากมีการทำำธุรกรรม
• เพิ่มการเข้าถึงในกลุ่ม
เปิดบัญชีออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาด
กองทุนรวมและหุ้น
ของโรค COVID-19
• พัฒนาระบบซื้อขายกองทุนรวม FundConnext สำำหรับ
การเปิดบัญชีทุกผลิตภัณฑ์ได้สะดวกมากขึ้น ทำำให้ในปี
2564 FundConnext มีธุรกรรมซื้อขายกองทุนรวม
มากกว่า 33,000 รายการต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่า 160%
จากปี 2563 และมีจำำนวนผู้ใช้บริการที่เป็นบริษัท
นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น 12 แห่ง รวมเป็น
46 แห่ง
• ต่อยอดโครงการ “Point to Invest” เพื่อให้ผู้ลงทุน
สามารถแลกคะแนนสะสมบัตรเครดิตและ loyalty card
เป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมได้ ซึ่งปี 2564 ได้ขยาย
พันธมิตรใหม่เพิ่มขึ้น ช่วยสร้างช่องทางการเข้าถึงฐาน
ลูกค้ากว่า 23 ล้านคน
• พัฒนาเครื่องมือเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมผ่าน
โปรแกรม Streaming Fund+ โดยต่อยอดจาก Streaming
for Fund ให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่าย ทันสมัย และ
ตอบโจทย์ผู้ลงทุนครบวงจร
• พัฒนาระบบข้อมูล “Company Snapshot” เพื่อให้ผู้ลงทุน
เข้าถึงข้อมูลสำำคัญของบริษัทจดทะเบียน เช่น แบบ
56-1 รายงานประจำำปี แผนธุรกิจ ปัจจัยเสี่ยง เป็นต้น
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กรอบการดำำ�เนิินงานที่่� 2: พััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐานของตลาดทุุน
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3) การสร้างความคล่องตัว
และสนับสนุนการทำำธุรกิจ
ปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่สนับสนุนการ
ดำำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพการ
ดำำเนินธุรกิจและทำำธุรกรรมของ
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก
อย่างต่อเนื่องตามแผนการปฏิรูป
กฎเกณฑ์ (Regulatory Reform)

• แก้ไขปัญหาของลูกค้าและ • ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการเพิกถอนของ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ
บริษัทสมาชิกให้เหมาะสม แต่ยังคงมีข้อมูลที่เพียงพอ
• จัดหาแพลตฟอร์มโครงสร้าง
ต่อการตัดสินใจลงทุน
พื้นฐานดิจิทัลร่วมกันเพื่อ • ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขายและเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัท
ส่งเสริมการดำำเนินธุรกิจ
สมาชิกให้เหมาะกับสภาพธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพใน
ที่หลากหลายอย่างมี
การกำำกับดูแล และลดอุปสรรคความซ้ำำซ้อนของ
ประสิทธิภาพ
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
• เปิดช่องทางการเข้าถึง • ปรับปรุงรูปแบบและระบบงานบน SETLink โดยเพิ่ม
ข้อมูลสำำหรับการดำำเนิน
ฟังก์ชัน end-to-end สำำหรับการเพิ่มทุนประเภท XR
ธุรกิจ
ซึ่งระบบจะช่วยสร้างขั้นตอนตั้งแต่การเปิดเผยสารสนเทศ
ตามเกณฑ์และอื่น ๆ ไปจนถึงการปฏิบัติงานนายทะเบียน
(TSD) ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ธุรกิจ
• บริการระบบการประชุม DAP e-Shareholder Meeting
ในปี 2564 มีผู้ใช้บริการทั้งหมด 53 ราย
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำำหรับบริษัทสมาชิกในรูปแบบ
Application Service Provider (ASP) เพื่อลดต้นทุนในการ
ดำำเนินงานและลดข้อจำำกัดด้านเทคโนโลยีของบริษัทสมาชิก
• พัฒนาระบบ Payment for Capital Market เพื่อขยาย
บริการให้รองรับกระบวนการที่เกี่ยวกับการชำำระเงิน
ให้ครอบคลุม และให้บริการ Direct Debit Registration
เพื่อสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลทั้งกระบวนการ
ทำำให้มีจำำนวนธุรกรรมเพิ่มขึ้น 33%

4) การเพิ่มความหลากหลายในการ
ลงทุน
เชื่อมต่อการซื้อขายและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การลงทุนข้ามตลาด เพื่อ
ขยายโอกาสและส่งเสริมการลงทุน
อย่างไร้พรมแดน

• ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่หลาก • ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์พัฒนาผลิตภัณฑ์
หลายและการเชื่อมโยง
ข้ามตลาดในรูปแบบ Depositary Receipt (DR) ซึ่ง
การลงทุนผ่านตลาดทุน
คาดว่าจะเปิดการซื้อขายในปี 2565
ต่างประเทศ
• พัฒนาระบบ Creation and Redemption Platform เพื่อ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ
เชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างตลาดแรกและตลาดรองของ
และแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ
ตราสารทุน เช่น ETF DR ที่ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินใหญ่
สำำหรับตลาดทุนอย่าง
จากสำำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สะดวก
ต่อเนื่อง
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
• ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นขยายโอกาสการ
ลงทุนในไทยและจีน โดยการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท
จดทะเบียนไทยในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าบน
แพลตฟอร์ม V-Next ของตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น
จำำนวน 33 บริษัท
• นำำเสนอข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความโดดเด่น
ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย
ในงาน “Embassies @ SET” ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความมั่นใจ
ในการลงทุนแก่เจ้าหน้าที่ระดับสูง เช่น เอกอัครราชทูต
ทูตพาณิชย์ ทูตการค้า และเจ้าหน้าที่การทูต จาก 40
ประเทศ
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กรอบการดำำ�เนิินงานที่่� 3: ขัับเคลื่่�อนเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม

5) การวางรากฐานตลาดทุนสู่ความ
ยั่งยืน
ส่งเสริมภาคธุรกิจและบุคลากรใน
ตลาดทุนให้ดำำเนินงานโดยคำำนึงถึง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การกำำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ตลาดทุน
เป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ

• เพิ่มขีดความสามารถและ • เผยแพร่รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในหุ้นยั่งยืน (Thailand
พัฒนาธุรกิจของตลาด
Sustainability Investment: THSI) เพิ่มขึ้นจาก 124
หลักทรัพย์ฯ และผู้ร่วม
บริษัท เป็น 146 บริษัท คิดเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ตลาดด้วย ESG
ราคาตลาด 12.50 ล้านล้านบาท หรือ 66% ของ
• ส่งเสริมการลงทุนอย่าง
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมด
ยั่ ง ยื น ใ น ร ะ บ บ นิ เ ว ศ • พัฒนา ESG Professionals รุ่นที่ 1 จากภาคส่วนต่าง ๆ
ตลาดทุน
เช่น บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง สถาบันการศึกษา
• สร้างความร่วมมือเพื่อ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำำนวน 120 คน เพื่อขยายผล
ขับเคลื่อนประเด็นด้าน ESG
และต่อยอดความรู้ด้าน ESG ไปสู่ตลาดทุนและสังคมไทย
• เพิ่มข้อมูล ESG Ratings ของบริษัทจดทะเบียนบนเว็บไซต์
settrade.com จากผู้ให้บริการข้อมูลด้านความยั่งยืน
ระดับโลกอีก 2 ราย ได้แก่ S&P Global และ MSCI
• เตรียมวางระบบการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (ESG
Data Platform) สำำหรับตลาดทุนไทย เพื่อส่งเสริม
ให้การนำำข้อมูล ESG ไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจและตัดสินใจ
ลงทุน โดยจะเปิดให้บริการในปี 2565
• S&P Global จัดอันดับบริษัทจดทะเบียนไทย 28 บริษัท
ให้อยู่ในรายงาน “The Sustainability Yearbook 2021”
โดยในจำำนวนนี้มี 10 บริษัทอยู่ในระดับ Gold class ซึ่ง
เป็นจำำนวนสูงสุดจากการประเมินใน 40 ประเทศทั่วโลก
• เชื่อมโยงพันธมิตรภาคธุรกิจกว่า 300 ราย ร่วมมือกัน
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำำเนินธุรกิจ
ผ่าน Climate Care Platform

6) การสร้างความแข็งแกร่งและร่วม
แก้ไขปัญหาให้กับสังคมไทย
ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ทางการเงิน
สำำหรับคนไทย อีกทั้งเป็นกลไก
เชื่อมโยงและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้
เติบโตไปพร้อมกันอย่างมีคุณภาพ

• ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน • พัฒนาแหล่งเรียนรู้และความรู้ทางการเงินสำำหรับประชาชน
เพื่อคนไทย
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย สอดคล้องพฤติกรรม
• ต่อเชื่อมกลไกทางธุรกิจ
การเรียนรู้ในปัจจุบัน โดยผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียของ
เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น 20% ผู้เข้าชมเว็บไซต์
สู่สังคม
เพิ่ม 30% ขณะที่สมาชิก SET Member เพิ่มเป็นกว่า
• สนับสนุนแนวทางแก้ไข
1 ล้านราย นอกจากนี้ยังนำำ big data และ machine
ปัญหาเพื่อเสริมสร้าง
learning มาใช้วิเคราะห์เพื่อนำำเสนอเนื้อหาได้ตอบโจทย์
รากฐานของสังคมให้
ความต้องการระดับบุคคล (personalization)
เข้มแข็ง
• ดำำเนินโครงการ Happy Money โดยจับมือกับพันธมิตร
606 แห่ง เผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายวัยทำำงานกว่า 3 ล้านคน และ
พัฒนาแอปพลิเคชัน Happy Money ที่ช่วยเริ่มต้น
จัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ง่ายต่อการใช้งาน
มีจำำนวนดาวน์โหลดสะสม 217,423 ครั้ง และจำำนวน
ผู้ใช้งาน (active users) กว่า 49,301 บัญชี
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• สนับสนุนคนไทยกลุ่มเป้าหมายกว่า 6,000 คน เข้าร่วม
ทดสอบระดับความรู้ทางการเงินของตนเองผ่านเว็บไซต์
SET Fin Quizz เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลความรู้ด้าน
การเงินของคนไทยในอนาคต “National Financial
Literacy Assessment Center”
• พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ SE101 Online
Offering ผ่าน www.setsocialimpact.com เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการประกอบ
กิจการเพื่อสังคม เน้นส่งเสริมให้เกิดความคิด (เรียนรู้)
พร้อมไปกับการลงมือทำำ (เรียนทำำ) ในปี 2564 มีผู้ที่
เข้าถึงความรู้ผ่านช่องทางดังกล่าวกว่า 260,000 คน
• สร้างเครือข่าย SET Social Impact อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายกว่า 200 หน่วยงาน และ
มีการร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการ
เชื่อมโยงทางธุรกิจจำำนวนกว่า 50 รายการ
• ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคสังคม และหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนงบประมาณกว่า 103 ล้านบาท
เพื่อนำำไปจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
และการพัฒนาวัคซีนที่จำำเป็นต่อการป้องกันโรค COVID-19
และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าว
กรอบการดำำ�เนิินงานที่่� 4: เพิ่่�มขีีดความสามารถทางธุุรกิิจและศัักยภาพบุุคลากร

7) การเพิ่มศักยภาพเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจ
เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับ
ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ตามมาตรฐาน
สากล พร้อมร่วมมือกับพันธมิตร
หาแนวทางตอบโจทย์ความต้องการ
ของธุรกิจและผู้ลงทุน
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• พัฒนาระบบซื้อขายรองรับ • เพิ่มขีดความสามารถ โดยการพัฒนาระบบซื้อขายใหม่
การขยายตัวของตลาดทุน
(trading system upgrade) ที่ใช้เทคโนโลยีของบริษัท
• พัฒนาระบบงานที่ช่วย
Nasdaq Technology (Nasdaq) พร้อมปรับปรุงระบบ
ลดต้นทุนของผู้ร่วมตลาด
งานบริการบริษัทสมาชิก (Independent Software
• ยกระดับมาตรการด้าน
Vendor: ISV) โดยจะทดสอบระบบร่วมกัน เพื่อเตรียม
ความปลอดภัยของระบบ
ความพร้อมสำำหรับการใช้ระบบซื้อขายใหม่ในปี 2566
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• จัดตั้งคณะทำำงาน Industry Working Group (IWG)
• เพิ่มศักยภาพและความ
เพื่อให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
สามารถของเทคโนโลยี
พร้อมปรับระบบงานให้รองรับมาตรฐานสากลและ
สารสนเทศให้รองรับ
ปริมาณธุรกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต
ความต้องการของธุรกิจ • ยกระดับมาตรการและเตรียมความพร้อมด้าน cyber
security ให้ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
สากล พร้อมกำำหนดแนวทางการตอบสนองและเฝ้า
ระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง (Managed
Detection and Response)

กลยุุทธ์์

8) ความเป็นเลิศด้านการดำำเนินงาน
บริหารความเสี่ยงและเตรียมความ
พร้อมสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลที่
เติบโตได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับ
การเพิ่มทักษะของพนักงานให้
สามารถปรับตัวรองรับทิศทาง
ของอุตสาหกรรม และพัฒนา
สภาพแวดล้อมการทำำงานให้
สอดคล้องกับยุค next normal
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• พัฒนาระบบงานที่ช่วยลด • พัฒนาระบบ Financial Management System ใหม่
เวลาและข้อผิดพลาด
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบัญชีและการเงิน และ
• ส่งเสริมการนำำข้อมูลมา
นำำ Robotic Process Automation (RPA) มาเพิ่ม
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์กร
ประสิทธิภาพการทำำงาน ช่วยลดเวลาและข้อผิดพลาด
และตอบสนองความ
จากการปฏิบัติงาน
ต้องการของธุรกิจ
• นำำข้อมูลทางการเงินขององค์กรในอดีตมาวิเคราะห์
• เตรียมทักษะและความ
โดยสร้างแบบจำำลองทางการเงิน เพื่อการบริหารจัดการ
สามารถของพนักงานให้
เงินทุนและทรัพยากรทางการเงินในปัจจุบันได้อย่างมี
พร้อมสำำหรับทุกการ
ประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ ด้วยการคาดการณ์ความต้องการทางการเงิน
• พัฒนาสภาพแวดล้อม
ขององค์กรในอนาคต
การทำำงานอย่างปลอดภัย • ยกระดับประสิทธิภาพของระบบ Enterprise Mobile
และส่งเสริมบรรยากาศ
Application (SET DNA App) ให้สอดคล้องกับการ
การทำำงานที่สร้างความสุข
ทำำงานและการเรียนรู้ของพนักงานในยุค new normal
แก่พนักงาน
อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ระบบ Knowledge Sharing
พร้อมการแจ้งเตือนให้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารขององค์กร
เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือสำำหรับการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม ทั้งที่ปฏิบัติงานในอาคาร
และปฏิบัติงานจากที่บ้าน
• พัฒนาศักยภาพพนักงานตามโมเดลการเรียนรู้ โดย
เน้นทักษะที่เกิดจากการทำำงานและประสบการณ์จริง
70% การสอนงาน 20% และ 10% เป็นการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านหลักสูตรอบรมที่เน้นการต่อยอด
ความรู้เดิม (upskill) เพิ่มเติมความรู้ใหม่ (reskill)
และส่งเสริมความรู้ที่หลากหลาย (multi skill)
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นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนไทยยังได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย S&P Global
จัดอันดับบริษัทจดทะเบียนไทย 28 บริษัท ให้อยู่ในรายงาน
“The Sustainability Yearbook 2021” ในจำำนวนนี้มี 10
บริษัทอยู่ในระดับ Gold class ซึ่งเป็นจำำนวนสูงสุดจากการ
ประเมินใน 40 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ยังมีบริษัท
จดทะเบียนไทยได้รับคัดเลือกให้อยู่ดัชนีความยั่งยืน
ระดับสากลเป็นจำำนวนมาก เช่น ดัชนี MSCI ESG Universal
Index จำำนวน 40 บริษัท ดัชนี Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) จำำนวน 24 บริษัท เป็นต้น สำำหรับอัตรา
เงินปันผลตอบแทนการลงทุนของ SET และ mai ณ สิ้นปี
2564 มีผลตอบแทนเฉลี่ย 2.65% และ 1.34% ตามลำำดับ
ขณะที่ forward P/E ของ SET และ mai ณ สิ้นปี 2564
อยู่ที่ 19.36 เท่า และ 38.34 เท่าตามลำำดับ

2.1.4 ภาวะตลาดทุุนปีี 2564
ในปี 2564 เศรษฐกิจโลกยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่จากภาวะ
เงินเฟ้อและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่เป็นผล
กระทบมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19
ของหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ผันผวน
และมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อผลตอบแทนจากพันธบัตร
ในขณะที่การปรับตัวของหุ้นเติบโตได้ดีขึ้น
ขณะที่ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ไทย มีภาวะที่ดีขึ้นจาก
มาตรการผ่อนคลายของภาครัฐในสถานการณ์ COVID-19
ทำำให้ภาคธุรกิจเริ่มกลับมาปรับตัวและฟื้นตัวมากขึ้นจากปี
ก่อน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออกและการท่องเที่ยว
ที่เริ่มดึงดูดผู้ลงทุนต่างชาติให้กลับเข้าสู่ตลาดทุนได้มากขึ้น
ทำำให้ ณ สิ้นปี 2564 ดัชนี SET Index ปิดอยู่ที่ระดับ
1,657.62 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปี และปรับตัวสูงขึ้น
14% จากสิ้นปี 2563 อีกทั้งมีอัตราการเติบโตที่สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ ในภูมิภาค
ถ้าหากวิเคราะห์อัตราการเติบโตรายอุตสาหกรรม พบว่า
กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค
และกลุ่มธุรกิจการเงิน สามารถปรับตัวได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย
ของ SET Index โดย ณ สิ้นปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมทั้ง SET และ mai
เท่ากับ 20.05 ล้านล้านบาท
สำำหรับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพิ่มขึ้น 37% หรือเท่ากับ 9.39 หมื่นล้านบาท โดยมี
สภาพคล่องสูงสุดในอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่ 10 โดยมี
สัดส่วนการซื้อขายของผู้ลงทุนรายบุคคลที่ 47% ผู้ลงทุน
ต่างประเทศ 37% กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9%
และผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 7% ขณะที่ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าหรือ TFEX ยังเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ Single Stock Futures ณ สิ้นปี 2564 TFEX
มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรวม 560,653 สัญญาต่อวัน
เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2563
ด้านการขยายฐานผู้ลงทุน พบว่า มีจำำนวนบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบัญชี หรือเพิ่มขึ้น 49% จากปี
2563 ทำำให้จำำนวนบัญชีทั้งหมดเพิ่มเป็น 5.2 ล้านบัญชี
ซึ่งเติบโตมากที่สุดในประวัติการณ์ โดยมีบัญชีที่มีการซื้อขาย
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน (active account) เฉลี่ย 16.2%
ของจำำนวนบัญชีทั้งหมด ขณะที่จำำนวนบัญชีซื้อขายอนุพันธ์
มีจำำนวน 270,494 บัญชี เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อน
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(พันล้านบาท)

SET Index

20,000

1,700

1,657.62

25,000

1,650

1,579.84

1,600
1,550

15,000

1,500
10,000

1,450

1,449.35

1,400

5,000
0

16,747

16,107

19,583

2562

2563

2564

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด

1,350
1,300
SET Index

ตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (mai)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
(พันล้านบาท)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

mai Index
700
582.13

600
500

309.64

336.29

400
300
200
100

215

235

472

2562

2563

2564

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด

0
mai Index

2.1.5	ทิิศทางการพััฒนาของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางของอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และบริบทของ
เศรษฐกิจไทย ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำำข้อมูลมาพิจารณาสำำหรับจัดทำำแผนกลยุทธ์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำำทุกปี เพื่อหาแนวทางพัฒนาตลาดทุนไทยให้สามารถแข่งขันและก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2565 ดังนี้
1) การฟื้้�นตััวเศรษฐกิิจแบบ “K-Shaped”

ความรุนแรงจากการระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง
โดยมีการคาดการณ์ว่าหลังการระบาดของโรค COVID-19
เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวแบบกราฟรูปตัว K หรือเรียกว่า
“K-Shaped” ซึ่งเป็นการฟื้นตัวที่ขาดสมดุล โดยมีทั้งส่วนที่
ฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำำสุดจนสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้
ขณะที่ยังมีบางส่วนที่ตกต่ำำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การฟื้นตัว
แบบรูปตัว K ยังสะท้อนความเหลื่อมล้ำำทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบแตกต่างกัน ขณะที่ผู้มี
รายได้น้อยต้องเผชิญกับวิกฤตเป็นเวลานาน เกิดอุปสรรคต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว
สำำหรับรูปแบบการดำำเนินธุรกิจจะมีขนาดเล็กลง กระจายตัว
และพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายราย
เห็นโอกาสจากการนำำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างจุดแข็งและ
เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดด ทำำให้
เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขัน
ที่รุนแรงขึ้น ถือเป็นความท้าทายของธุรกิจดั้งเดิมที่ต้อง
ปรับตัวและก้าวทันภาวะตลาด

แผนงาน

เชื่่�อมโยงโอกาสทุุกภาคส่่วน
1)	ส่่ ง เสริิ ม การระดมทุุ น ของบริิ ษัั ท ที่่� มีี
	ศัักยภาพสููง
2)	ยกระดัับคุุณภาพการกำำ�กัับดููแลบริิษััท
จดทะเบีียน
3)	พัั ฒ นาช่่ อ งทางการลงทุุ น ให้้ เ ข้้ า ถึึ ง
ได้้ง่่ายขึ้้�น
4) เชื่�อ่ มโยงโอกาสการลงทุุนในต่่างประเทศ

พัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำำทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า
มีการส่งเสริมการลงทุนแบบข้ามตลาดอย่างแพร่หลาย
(cross border linkage) และเร่งสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงตลาดทุนรองรับความต้องการของผู้ลงทุน
ตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล เช่น Korea
Exchange เผยแพร่ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรม new economy
เช่น อุตสาหกรรม battery อุตสาหกรรม bio-tech และ
อุตสาหกรรมเกมออนไลน์ อีกทั้งยังร่วมมือกับ Shanghai Stock
Exchange เพื่อจดทะเบียน ETF ข้ามตลาดและการพัฒนาดัชนี
ร่วมกัน หรือ Hong Kong Exchanges and Clearing เผยแพร่
ดัชนี Tech Index รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ในขณะที่ Singapore Exchange
และ Nasdaq ร่วมมือกันพัฒนาระบบงานที่ช่วยให้บริษัท
เข้าจดทะเบียนข้ามตลาดได้อย่างสะดวก
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2) การเติิบโตของเทคโนโลยีีดิิจิิทััลอย่่างก้้าวกระโดด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นตัวเร่ง
การเติบโตด้านเทคโนโลยีในทุกอุตสาหกรรม ทำำให้พฤติกรรม
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลยังทำำให้รูปแบบการลงทุนซับซ้อน
มากขึ้น แต่แนวโน้มของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลก็เติบโต
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกจึงต้องติดตาม
พัฒนาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำำหรับตลาดทุน
อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
นอกจากนี้ การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลทำำให้ข้อมูลของผู้ใช้งาน
ไหลผ่านระบบเป็นจำำนวนมาก ส่งผลให้มีการใช้ข้อมูลต่าง ๆ
เพื่อนำำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้มี
ส่วนได้เสียมากยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการกำำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and
Governance: ESG) ของบริษัท เพื่อนำำไปพิจารณาและตัดสินใจ
ลงทุน เห็นได้จากตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำำทั่วโลก เช่น Deutsche
Borse ที่ร่วมกับ ISS ให้บริการข้อมูลและบทวิเคราะห์ด้าน
ESG หรือ Nasdaq ให้บริการข้อมูล ESG แบบ end-to-end
solutions ตั้งแต่การเปิดเผยข้อมูลสำำหรับผู้ออกหลักทรัพย์
(issuer) จนถึงเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบ อย่างไรก็ตาม ความ
ก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลก็นำำไปสู่ความเสี่ยงทาง
ไซเบอร์ ที่เป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมในการหา
แนวทางป้องกันและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ร่วมตลาด
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แผนงาน

พััฒนานวััตกรรมโครงสร้้างพื้้น� ฐาน
ที่่ทุ� กุ คนไว้้วางใจ
1) ขยายโครงสร้้างพื้้น� ฐานดิิจิทัิ ลั ที่่ป� ลอดภััย
และมีีประสิิทธิิภาพ
2)	พััฒนาแพลตฟอร์์มที่่�เชื่่�อมต่่อการ
ซื้้�อขายจากสิินทรััพย์์ในปััจจุุบัันไปสู่่�
	สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
3) สร้้างโอกาสทางธุุรกิิจผ่่านการใช้้
และวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึก

3) กระแส ESG ในตลาดทุุน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต และการบริโภคที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็น
ปัญหาระดับสากล เช่น ปัญหาก๊าซเรือนกระจก ความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากร การละเมิดสิทธิมนุษยชน การทุจริตและคอร์รัปชัน
เป็นต้น ประชาคมโลกจึงพยายามหาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้ง
สื่อสารให้ธุรกิจและผู้ลงทุนทั่วโลกเห็นว่าการผลิตและการบริโภค
ที่ไร้ความรับผิดชอบและสนใจแต่ความมั่งคั่งนั้น ไม่สามารถ
ทำำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ยุค Next Normal
การใช้กลไกของตลาดทุนในการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์
การเงินการลงทุนที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงทำำให้แนวคิด
การลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable investment) เริ่มมีบทบาท
ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนมากยิ่งขึ้น สะท้อนได้จากมูลค่า
สินทรัพย์และผลิตภัณฑ์การลงทุนด้านความยั่งยืน (ESG products)
เช่น ESG funds, sustainability indices, green bonds ที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แผนงาน

ส่่งเสริิมความยั่่�งยืืน
ด้้านการเงิินเพื่่�อคนไทย
1) สร้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้าน ESG สู่่�ตลาดทุุน
2)	ส่่งเสริิมความรู้้�และสร้้างวิินััยทางการเงิิน
	สำำ�หรัับคนไทย
3)	ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรแก้้ ไขปััญหาสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
4)	ส่่งเสริิมความปลอดภััยทางดิิจิิทััลเพื่่�อ
ตลาดทุุนไทย

ขณะเดียวกัน ผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26)
ยังแสดงให้เห็นความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศซึ่งมีผลต่อการคุณภาพชีวิตของมนุษย์และการดำำเนิน
ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน บทสรุปจากข้อตกลงในการประชุม
ดังกล่าว เช่น การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การใช้รถยนต์ไฟฟ้า
การลดปริมาณก๊าซมีเทน และการยุติการทำำลายป่าไม้ กลายเป็น
ปัจจัยที่จะกำำหนดทิศทางของระบบเศรษฐกิจสีเขียว (green
economy) ที่ชัดเจนมากขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าว ทำำให้ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกร่วมมือกัน
ผลักดันภารกิจดังกล่าวให้ประสบความสำำเร็จ โดยการใช้
ศักยภาพของธุรกิจเป็นตัวกลางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โครงสร้างพื้นฐาน และบริการที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม เช่น
การสร้างช่องทางการเข้าถึงตลาดทุนสำำหรับผู้ประกอบการ
อย่างเท่าเทียม การเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการลงทุน
สำำหรับประชาชน รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้สำำหรับ
บุคลากรให้มีความเข้าใจและสามารถนำำประเด็นด้าน ESG ไป
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ยังเป็นกลไกที่เชื่อมโยงเครือข่ายภาครัฐและภาคธุรกิจ
มาร่วมกันยกระดับคุณภาพสังคม ลดความเหลื่อมล้ำำ และ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบางให้สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรและสิ่งจำำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำำรงชีวิตได้อย่าง
เท่าเทียมอีกด้วย
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4) การเติิบโตและการแข่่งขัันของตลาดทุุนโลก

ตลอดปี 2564 ตลาดทุนทั่วโลกอยู่ในภาวะผันผวนจากการ
เผชิญกับวิกฤติการระบาดของโรค COVID-19 อย่างรุนแรงและ
ต่อเนื่อง ทำำให้กิจกรรมทางธุรกิจหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจโลกในภาพรวมชะลอตัว ประกอบกับความไม่แน่นอน
จากนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
และความวิตกเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำำมันลดลง ซึ่ง
กดดันให้ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม
ในครึ่งปีหลังเศรษฐกิจโลก เริ่มมีการฟื้นตัวจากมาตรการ
ผ่อนปรนในหลายประเทศ ขณะเดียวกันความกังวลต่อการ
ระบาดของโรค COVID-19 ลดลงจากอัตราการได้รับวัคซีน
ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่
อาจไม่เท่ากัน คาดว่าเศรษฐกิจในกลุ่มตลาดเกิดใหม่จะทยอย
ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 แต่ปัจจัยจากอัตราเงินเฟ้อ
ที่เร่งตัวขึ้น และการดำำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลาง
ทั่วโลกจะมีความตึงตัวมากขึ้น อาจทำำให้ตลาดทุนโลกต้อง
เผชิญกับความผันผวนอยู่
จากปัจจัยดังกล่าว ทำำให้ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกซึ่งมีบทบาท
ต่อทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจแต่ละประเทศ ต้องเร่งสร้าง
รากฐานตนเองให้แข็งแรง และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ลงทุนเกิดความมั่นใจในความมั่นคงของ
ตลาดทุน เช่น การขยายช่องทางการระดมทุนไปสู่ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจเกิดใหม่ เพื่อขยายฐาน
และเพิ่มความมั่นคงของตลาดทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคดิจิทัล และสร้างทางเลือกการลงทุนใน
กลุ่มพลังงานสะอาด กลุ่ม ESG และกลุ่ม cyber security
รวมไปถึงเพิ่มช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ด้านการลงทุนด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและทันสมัย ดังนั้น
ตลาดหลักทรัพย์ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สนับสนุนให้ธุรกิจมีความคล่องตัว
รองรับการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตที่จะมีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น และแข่งขันกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่
เชื่อมต่อกับตลาดทุนโลกได้อย่างไร้พรมแดน
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แผนงาน

ปรัับองค์์กรรองรัับการเติิบโต
อย่่างก้้าวกระโดด
1)	พััฒนาระบบงานหลัักที่่�ยืืดหยุ่่�น
2) ปรัับปรุุงการทำำ�งานด้้วยเทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั
3) สนัับสนุุนการทำำ�ธุุรกิิจให้้คล่่องตััว
4) สร้้างบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพ
พร้้อมปรัับตััวและเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่

2564

ต่่อยอด
อย่่างต่่อเนื่่�อง

ก้้าวต่่อไป ตลาดทุุนไทย
สู่่�ความแข็็งแกร่่งของประเทศ

สร้้างโอกาสการเข้้าถึึงตลาดทุุน

2565
เชื่่�อมโยงตลาดทุุน
มุ่่�งสร้้างโอกาสใหม่่

พััฒนาตลาดทุุนดิิจิิทััล
พััฒนาตลาดทุุนสู่่�ความยั่่�งยืืน
พััฒนาองค์์กรสู่่�ความเป็็นเลิิศ

2.2	ลัักษณะการดำำ�เนิินงานของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ประกอบกิจการที่มีศักยภาพให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนและระดมทุนเพื่อไปขยายธุรกิจ
อีกทั้งพัฒนาช่องทางที่อำำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนและประชาชนสามารถลงทุนในธุรกิจและผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายเพื่อ
การเก็บออมและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อทุกภาคส่วนเติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพจะนำำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อระบบ
เศรษฐกิจ เช่น อัตราการจ้างงานสูงขึ้น กำำลังซื้อจากผู้บริโภคมากขึ้น มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทำำให้เกิดสภาพคล่อง
และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงตั้งใจนำำเสนอผลิตภัณฑ์
บริการ และนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน ควบคู่กับการพัฒนาระบบการกำำกับดูแลและบริหารองค์กรและตลาดทุน
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการดำำเนินธุรกิจ
ตั้งแต่การรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ไปจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านการเงินการลงทุนสู่สังคม
2.2.1	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
งานธุุรกิิจหลัักทรััพย์์
ธุุรกิิจตลาดหลัักทรััพย์์

1. ธุุรกิิจตราสารทุุนและตราสารหนี้้�

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การรับจดทะเบียนและซื้อขาย
หลักทรัพย์
ผู้ประกอบการสามารถระดมทุนจาก
ผู้ลงทุน และผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย
เปลี่ยนมือหลักทรัพย์ได้ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 มีบริษัท
จดทะเบียนใน SET จำำนวน 593 บริษัท
และ mai จำำนวน 183 บริษัท

ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

เช่น
• หุ้นสามัญ (common stock)
• หุ้นบุริมสิทธิ (preferred stock)
• ใบสำำคัญแสดงสิทธิ (warrant)
• ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (non - voting
depository receipt: NVDR)
• ใบสำำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (derivative warrants: DW)
• ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (depositary receipt: DR)
• กองทุนอีทีเอฟ (exchange-traded fund: ETF)
• ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (real estate investment trust: REIT)
• กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund)
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ธุุรกิิจตลาดหลัักทรััพย์์

ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

•
		
		
		
		
		
		
		

การชำำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลาง
การชำำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และตลาด
ตราสารหนี้ โดยทำำหน้าที่เป็นสำำนัก
หักบัญชี ช่วยลดความเสี่ยงของคู่สัญญา
(counterparty risk) จากการซื้อขาย
หลักทรัพย์

• รับประกันการชำำระราคาและส่งมอบ (central counterparty: CCP) ในทุกรายการ
ซื้อขายที่เกิดขึ้นในตลาด หากสมาชิกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามสัญญา
สำำนักหักบัญชีจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยชำำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับ
คู่สัญญาแทน
• บริการชำำระราคาสำำหรับการซื้อขายตราสารหนี้ที่เกิดขึ้นนอกตลาด (over the
counter: OTC)

•
		
		
		
		
		

การรับฝากหลักทรัพย์
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลาง
รับฝากหลักทรัพย์ทั้งตราสารทุนและ
ตราสารหนี้ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์
(scripless) ที่มีความปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ

•
•
•
•

•
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การกำำกับดูแล
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำำหน้าที่กำำกับ
ดูแลการซื้อขายของผู้ลงทุนและการ
ทำำหน้าที่ของบริษัทสมาชิกให้มีความ
น่าเชื่อถือ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
โดยสะท้อนราคาที่แท้จริงของหลักทรัพย์
รวมทั้งทำำหน้าที่กำำกับดูแลการเปิดเผย
ข้อมูลของหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อผู้
ลงทุนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส
และทันเวลา

• กำำกับดูแลการซื้อขายของผู้ลงทุน
• กำำกับดูแลการทำำหน้าที่ของบริษัทสมาชิก
• กำำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อผู้ลงทุน

2. ธุุรกิิจตราสารอนุุพัันธ์์

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลาง
การซื้อขายและชำำระราคารายการซื้อขาย
ในตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์
สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้ง
ทำำหน้าที่กำำกับดูแลการซื้อขายตราสาร
อนุพันธ์ของผู้ลงทุนและกำำกับดูแล
การทำำธุรกิจตราสารอนุพันธ์ของ
บริษัทหลักทรัพย์สมาชิก

บริการรับฝากหลักทรัพย์
บริการถอนหลักทรัพย์
บริการโอนหลักทรัพย์
บริการจำำนำำและเพิกถอนจำำนำำหลักทรัพย์

• ตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารหนี้ อัตราดอกเบี้ย
และอัตราแลกเปลี่ยน
• กำำกับดูแลการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของผู้ลงทุนและกำำกับดูแลการทำำธุรกิจ
ตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์สมาชิก

ปัจจุบัน บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เปิดซื้อขายอนุพันธ์ 12 ประเภท ได้แก่ SET50 Index Futures, SET50 Index Options,
Single Stock Futures, Sector Index Futures, Gold Online Futures, Gold Futures (10 Baht และ 50 Baht), Gold-D,
Silver Online Futures, Japanese Rubber Futures, Rubber Futures (RSS3D Futures เเละ RSS3 Futures), USD Futures และ
Interest Rate Futures
28
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3. ธุุรกิิจบริิการเทคโนโลยีีและโครงสร้้าง
	พื้้�นฐานของตลาดทุุน

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ บริการเทคโนโลยี
และโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุนรองรับ
ความต้องการของลูกค้าและช่วยลดต้นทุน
ให้แก่อุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดระยะเวลา
ในการพัฒนาสินค้าและบริการของ
ผู้ร่วมตลาด

ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

• บริการซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนรวมผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบด้วย
บริการระบบการส่งคำำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ (Front-office Service Bureau: FSB)
ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่าน internet และระบบปฏิบัติการหลังการซื้อขาย
(Back-office Service Bureau: BSB) สำำหรับบริษัทหลักทรัพย์
• บริการเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายและข้อมูลหลักทรัพย์จดทะเบียน (market data
services) สำำหรับผู้ขายข้อมูล (data vendor) และผู้ลงทุน เพื่อใช้ตัดสินใจลงทุน
รวมทั้งจัดทำำและเผยแพร่ดัชนีหลักทรัพย์ที่สำำคัญและมีการใช้ในระดับสากล
• บริการระบบการชำำระเงินสำำหรับตลาดทุน เชื่อมต่อระหว่างสถาบันตัวกลางและ
ธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการชำำระเงินในตลาดทุน
• บริการระบบ FundConnext เพื่อขยายช่องทางการเข้าถึงกองทุนรวม โดยเป็น
ระบบกลางที่เชื่อมต่อระหว่างบริษัทจัดการลงทุนและตัวแทนขายหน่วยลงทุน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำำให้ผู้ลงทุนได้รับความสะดวกรวดเร็ว ด้วยการ
เปิดบัญชีกับผู้ขายกองทุนเพียงชุดเดียวสามารถซื้อขายได้กับหลายบริษัท
จัดการลงทุน
• บริการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล (NDID Proxy) โดยทำำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ
บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำำกัด (National Digital ID: NDID) ให้แก่ผู้ประกอบการ
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กองทุนรวม ประกันชีวิต
และบัญชีประเภทอื่น ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านกระบวนการที่เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ
• บริการซื้อและชำำระค่าอากรแสตมป์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดขั้นตอนและตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้ประกอบการในการทำำธุรกิจ เช่น การติดอากรแสตมป์สำำหรับการทำำสัญญา
การมอบอำำนาจ การมอบฉันทะให้ลงมติในที่ประชุม เป็นต้น
• บริการระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) เพื่ออำำนวย
ความสะดวกให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้นสามารถประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
ช่องทางออนไลน์

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังทำำหน้าที่เป็นผู้พัฒนาระบบงาน ร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมธนาคารไทย ภายใต้
การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) เพื่อร่วมกันพัฒนาและให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลสำำหรับตลาดทุนไทย (Digital Infrastructure for Thai Capital Market) โดยอยู่ระหว่างพัฒนาระบบหุ้นกู้
เอกชนเป็นโครงการนำำร่อง
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4. ธุุรกิิจบริิการงานนายทะเบีียน

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำำหน้าที่ดูแล
และรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ และจัดทำำ
ทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ให้มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ บริหาร
ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเชื่อมโยง
กับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ควบคุมสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์
ของผู้ลงทุนต่างชาติที่ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับ
ของทางการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมี
ระบบการเก็บรักษารวบรวมและประมวลผล
ข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์ มีระบบ
ห้องมั่นคงเพื่อจัดเก็บใบหลักทรัพย์และ
เอกสารสิทธิให้ปลอดภัยสำำหรับทั้งบริษัท
จดทะเบียนและผู้ถือหุ้น

ผลิิตภััณฑ์์และบริิการ

• จัดทำำทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
• บริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
• ระบบการเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผลข้อมูลในทะเบียนหลักทรัพย์

งานพััฒนาความยั่่�งยืืนตลาดทุุน
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การดำำ�เนิินการ

1. การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน
และการลงทุน

• การพัฒนาทักษะความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสำำหรับประชาชนและ
ผู้มีศักยภาพในการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินและช่วยสนับสนุน
การขยายฐานผู้ลงทุนในระยะยาว
• การพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนและการเงินขั้นพื้นฐานแก่นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านตลาดทุนให้ประชาชนทั่วไป
เข้าถึงได้ เช่น ห้องสมุดมารวย พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY
• การยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน
• การพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในบริษัทจดทะเบียน
มีความรู้และคุณภาพ
• การสร้างความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์จากกลไกตลาดทุนให้แก่ผู้มีบทบาท
สำำคัญของประเทศ ผู้นำำองค์กร และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อีกทั้งสร้างเครือข่าย
ของผู้มีบทบาทในตลาดทุนกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำำโขงและอาเซียน

2. การส่งเสริมตลาดทุนเพื่อความยั่งยืน

• การส่งเสริมความรู้และพัฒนาระบบนิเวศการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน
สำำหรับตลาดทุน
• การพัฒนาระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานสำำหรับตลาดทุนรองรับการเติบโต
ของระบบนิเวศการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน
• การส่งเสริมความรู้และพัฒนาระบบนิเวศของกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise:
SE) ในประเทศไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องผ่าน SET Social Impact Platform
• การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ของภาคธุรกิจผ่าน Climate Care Platform
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การดำำ�เนิินการ

3. การพัฒนางานวิจัยด้านตลาดทุน

• การผลิตและเผยแพร่งานวิจัยด้านตลาดทุน รวมถึงเผยแพร่ดัชนีชี้นำำด้านตลาดทุน
ของประเทศ (leading indicator) ที่ผู้ร่วมตลาด องค์กร และประชาชนทั่วไป
สามารถนำำไปใช้อ้างอิง
• การพัฒนาฐานข้อมูลที่สำำคัญด้านตลาดทุนเพื่อให้ผู้วิจัยและผู้ประกอบการธุรกิจ
ต่าง ๆ สามารถนำำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
• การเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านตลาดทุนระหว่างผู้ผลิตงานวิจัยและผู้ประกอบการ
เพื่อให้เกิดการต่อยอดและนำำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และส่งเสริมให้งานวิจัย
ด้านตลาดทุนเข้าถึงประชาชนทั่วไป
• ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) พัฒนาผลงานวิจัยคุณภาพ
เช่น โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดทุน พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
ตลาดทุน ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน เป็นต้น
• การทำำงานที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจตลาดทุนและภาคการศึกษา เพื่อผลิตงานวิจัย
ด้านตลาดทุนที่เป็นที่ยอมรับเชิงวิชาการและนำำไปใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติ สามารถ
พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ตลาดทุนและเศรษฐกิจไทย

2.3 โครงสร้้างรายได้้

20%

ธุุรกิิจบริิการงานนายทะเบีียน
และงานบริิการอื่่�น

รายได้้จากการ
ดำำ�เนิินงาน

17%

ธุุรกิิจบริิการเทคโนโลยีี

51%

ธุุรกิิจตราสารทุุน

12%

ธุุรกิิจตราสารอนุุพัันธ์์
ธุุรกิิจตราสารทุุน

(ล้านบาท)

ธุุรกิิจตราสารอนุุพัันธ์์

3,926
2,768

3,127

2562

2563

2564

2562
(ล้านบาท)

2562

2563

957

2563

2564

ธุุรกิิจบริิการงานนายทะเบีียนและงานบริิการอื่่�น

1,342
1,064

999
806

ธุุรกิิจบริิการเทคโนโลยีี
1,160

(ล้านบาท)

2564

1,252

1,262

2562

2563

(ล้านบาท)

1,510

2564
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รายได้จากการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงานธุรกิจที่สําคัญ ประกอบด้วย ธุรกิจตราสารทุน ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจบริการ
เทคโนโลยี และธุรกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการอื่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
2563

2564

สายผลิิตภััณฑ์์/กลุ่่�มธุุรกิิจ
รายได้้

%

รายได้้

2562
%

รายได้้

%

ธุุรกิิจตราสารทุุน

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน
- งานชำำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
- งานรับฝากหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก
รวม

2,262
696
557
379
32
3,926

29.24
9.00
7.20
4.90
0.42
50.76

1,667
682
450
296
32
3,127

25.46
10.42
6.87
4.52
0.49
47.76

1,298
723
368
347
32
2,768

22.04
12.28
6.25
5.89
0.54
47.00

647
278
32
957

8.37
3.59
0.41
12.37

677
290
32
999

10.34
4.43
0.49
15.26

541
233
32
806

9.19
3.96
0.54
13.69

507
424
411
1,342

6.56
5.48
5.31
17.35

437
378
345
1,160

6.67
5.77
5.27
17.71

420
367
277
1,064

7.13
6.23
4.70
18.06

1,458
32
13
7
1,510
7,735

18.85
0.41
0.17
0.09
19.52
100.00

1,229
24
9
1,262
6,548

18.77
0.36
0.14
19.27
100.00

1,226
20
6
1,252
5,890

20.81
0.34
0.10
21.25
100.00

ธุุรกิิจตราสารอนุุพัันธ์์

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
- งานชำำระราคา
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก
รวม
ธุุรกิิจบริิการเทคโนโลยีี

- การบริการบริษัทหลักทรัพย์
- ค่าบริการข้อมูล
- ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ธุุรกิิจบริิการงานนายทะเบีียนและงานบริิการอื่่�น

- งานนายทะเบียนหลักทรัพย์
- งานบริการกองทุน
- งานบริการตัวแทนการชำำระเงิน
- งานบริการ Digital Gateway
รวม
รวมรายได้จากการดำำเนินงาน
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2.4 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
(1) นโยบายการแบ่่งการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในกลุ่่�ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะบริษัทแม่ทำำหน้าที่กำำกับดูแล
และยังรวมศูนย์หน่วยงานที่ทำำหน้าที่ควบคุมและมีหน่วยงาน
สนับสนุนทั้งหมดสำำหรับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะที่
บริษัทย่อยเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ทำำหน้าที่ด้านการ
พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ การตลาด และการขาย ตลอดจน
การให้บริการเฉพาะกิจสำำหรับธุรกรรมหลักของแต่ละบริษัท
เช่น งานรับฝากหลักทรัพย์ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์
งานพัฒนาสินค้าอนุพันธ์ เป็นต้น
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำกับดูแลบริษัทย่อย โดยให้ใช้
นโยบายที่สำำคัญด้านการกำำกับดูแลกิจการ นโยบายในการ
บริหารงานที่สำำคัญ อาทิ นโยบายบัญชี นโยบายการรักษา
ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้ความเห็นชอบ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าบริการสอบบัญชี ซึ่งจะอยู่
ภายใต้การกำำกับดูแลของคณะอนุกรรมการด้านการกำำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดูแล
ตรวจสอบการดำำเนินงานโดยหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เช่น หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานกำำกับองค์กร

(2)	ข้้อมููลแผนภาพโครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััท
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งสามารถแบ่งตาม
โครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
ออกเป็นสองกลุ่มหลัก ดังนี้
1) กลุ่มที่เป็นธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ (core
		 exchange function) เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
		 การประกอบกิจการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำำหนด
		 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
2) กลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนา
		 โครงสร้างพื้นฐาน (new business & infrastructure
		 development function) เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่
		 เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยสนับสนุน
		 การประกอบธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อ
		 เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
		 ตลาดทุนให้แก่ผู้ร่วมตลาด

สำำหรับการบริหารจัดการบริษัทย่อยในกลุ่ม new business &
infrastructure development function จะบริหารจัดการ
โดยบริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำำกัด (SVH) ในฐานะ
บริษัทแม่ที่เป็น holding company ภายใต้โครงสร้างแบบ
ระนาบเดียว (flat organization) และคณะกรรมการของ
บริษัท SVH มีการรายงานผลการดำำเนินการให้คณะกรรมการ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบเป็นระยะ
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โครงสร้้างการถืือหุ้้�น
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

Core Exchange Function

SET ถืือหุ้้�น 100%

บริิษัทั ตลาดสััญญาซื้้อ� ขายล่่วงหน้้า
(ประเทศไทย) จำำ�กัดั (มหาชน) (TFEX)
ทุุนจดทะเบีียน
500 ล้้านบาท

บริิษััท สำำ�นัักหัักบััญชีี
(ประเทศไทย) จำำ�กััด TCH)
ทุุนจดทะเบีียน
600 ล้้านบาท

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ บริิษััท ไทยเอ็็นวีีดีีอาร์์ บริิษัทั หลัักทรััพย์จั์ ดั การกองทุุนรวม
(ประเทศไทย) จำำ�กััด (TSD)
จำำ�กััด (TNVDR)
เพื่่อ� ผู้้�ลงทุุนต่่างด้้าว จำำ�กัดั (TTF)
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนจดทะเบีียน
200 ล้้านบาท
10 ล้้านบาท
100 ล้้านบาท

New Business & Infrastructure Development Function

SVH ถืือหุ้้�น 100%
บริิษััท เซ็็ท เวนเจอร์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด
(SVH)
ทุุนจดทะเบีียน
420 ล้้านบาท

บริิษััท เซ็็ทเทรด ดอท คอม จำำ�กััด
บริิษััท ศููนย์์ซื้้�อขาย
บริิษััท ดิิจิิทััล แอคเซส
(settrade)
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลไทย จำำ�กััด (TDX) แพลตฟอร์์ม จำำ�กััด (DAP)
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนจดทะเบีียน
ทุุนจดทะเบีียน
80 ล้้านบาท
50 ล้้านบาท
20 ล้้านบาท
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บริิษััท ฟิินเน็็ต อิินโนเวชั่่�น
เน็็ตเวิิร์์ค จำำ�กััด (FinNet)
ทุุนจดทะเบีียน
200 ล้้านบาท

บริิษััท ไลฟ์์ฟิินคอร์์ป จำำ�กััด
(LiVE)
ทุุนจดทะเบีียน
30 ล้้านบาท

บริิษััทร่่วม และบริิษััทที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เข้้าไปถืือหุ้้�น

บริิษััทหลัักทรััพย์์เพื่่�อธุุรกิิจ
หลัักทรััพย์์ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท ทริิส คอร์์ปอเรชั่่�น
จำำ�กััด

บริิษััท เนชั่่�นแนลดิิจิิทััลไอดีี
จำำ�กััด

บริิษััท อิินโนสเปซ (ประเทศไทย)
จำำ�กััด

ทำำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ระดมทุนทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว และให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์

สถาบันจัดอันดับเครดิต เพื่อ
ให้เป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อ
ถือของตราสารหนี้สำำหรับเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุน

ทำำหน้าที่ให้บริการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น กรมการปกครอง กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ภาคเอกชน

ทำำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ช่วยส่งเสริมและพัฒนา Startups
ไทยอย่างครบวงจร

SET ถืือหุ้้�น 40.65%

SET ถืือหุ้้�น 13.34%

SET ถืือหุ้้�น 7.50%

SET ถืือหุ้้�น 9.52%*

หมายเหตุ:

นับรวมสัดส่วนการถือหุ้นของ LiVE (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ใน InnoSpace จำำนวน 2.72%
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3	คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ของฝ่่ายจััดการ
3.1	คำำ�อธิิบายและการวิิเคราะห์์ฐานะการเงิินและผลการดำำ�เนิินงาน
	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�

(หน่วย: ล้านบาท)
สํําหรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม

รายได้จากการดำำเนินงาน
รายได้อื่น
รายได้ (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - สุทธิ
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายจากการดำำเนินงาน
รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำำเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนเงินนําส่งกองทุนและภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนเงินนำำส่งกองทุน
เงินนําส่งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ปี 2564 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายได้รวมจํานวน 8,284 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปริมาณการซื้อขายตราสารทุนเฉลี่ยต่อวัน
ที่เพิ่มขึ้น และรายได้จากเงินลงทุนเป็นจํานวนเงิน 733 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 201 โดยเน้นสัดส่วนการลงทุนใน
ตราสารทุนไทยและตราสารหนี้ ขณะที่รายได้จากการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เป็นจํานวนเงิน 1,187 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดสุทธิ
หลังหักส่วนลดค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบ
ของผู้มีส่วนได้เสียจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
สําหรับค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานรวมจํานวน 5,036 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากค่าธรรมเนียมเงินอุดหนุนให้แก่สํานักงาน
ก.ล.ต. ตามปริมาณการซื้อขายตราสารทุนที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่าย
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2564

2563

7,735
180
369
8,284
(5,036)
46
3,294
(1,114)
2,180
(583)
1,597

6,548
163
(364)
6,347
(4,289)
36
2,094
(378)
1,716
(362)
1,354

เพิ่่�ม/(ลด)
จำำ�นวน

ร้้อยละ

1,187
17
733
1,937
747
10
1,200
736
464
221
243

18
10
201
31
17
28
57
195
27
61
18

เกี่ยวกับงานบริการนายทะเบียนที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานบริการ
Corporate Actions รวมถึงค่าใช้จ่ายการกุศลและกิจกรรมเพื่อ
สังคมที่เพิ่มขึ้นจากเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างไรก็ตาม ในปี 2564
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายได้รวมสูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนเงินนําส่ง
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) และภาษีจํานวน
3,294 ล้านบาท
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าใช้จ่ายเงินนําส่งเงินรายปีแก่กองทุน CMDF
จํานวน 583 ล้านบาท โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 90 ของรายได้
หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสํารอง โดยสรุปงบการเงินรวม
ประจําปี 2564 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
สุทธิรวมจำำนวน 1,597 ล้านบาท

3.2 การวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงาน
3.2.1 รายได้้จากการดำำ�เนิินงานจำำ�แนกตามประเภทธุุรกิิจ
รายได้จากการดำำเนินงานจำำแนกตามประเภทธุรกิจที่สำำคัญ ประกอบด้วย ธุรกิจตราสารทุน ธุรกิจตราสารอนุพันธ์ ธุรกิจบริการ
เทคโนโลยี ธุรกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการอื่น
รายได้้จำำ�แนกตามประเภทธุุรกิิจ

	สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 ดัังนี้้�

(หน่วย: ล้านบาท)

ธุุรกิิจตราสารทุุน

51%

1. ธุุรกิิจตราสารทุุน

12%

2. ธุุรกิิจตราสารอนุุพัันธ์์

17%

3. ธุุรกิิจบริิการเทคโนโลยีี

20%

4. ธุุรกิิจบริิการงานนายทะเบีียน
และงานบริิการอื่่�น

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
- งานชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน
- งานรับฝากหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก
รวม

2,262
557
696
379
32
3,926

ธุุรกิิจตราสารอนุุพัันธ์์

- ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
- งานชําระราคา
- ค่าธรรมเนียมสมาชิก
รวม

647
278
32
957

ธุุรกิิจบริิการเทคโนโลยีี

- การบริการบริษัทหลักทรัพย์
- ค่าบริการข้อมูล
- ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

507
424
411
1,342

ธุุรกิิจบริิการงานนายทะเบีียนและงานบริิการอื่่�น

- งานนายทะเบียนหลักทรัพย์
- งานบริการกองทุน
- งานบริการตัวแทนการชําระเงิน
- งานบริการ Digital Gateway
รวม
รวมรายได้จากการดําเนินงาน

1,458
32
13
7
1,510
7,735
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ธุุรกิิจตราสารทุุน
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ -ธุรกิจตราสารทุน
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
รายได้จากงานชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก
ดัชนีชี้วัดภาวะตลาดตราสารทุน
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นปี (จุด)
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน - ตราสารทุน (ล้านบาท)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย (ล้านล้านบาท)
จํานวนหลักทรัพย์จดทะเบียน (หลักทรัพย์)

2564

2563

3,926
2,262
557
696
379
32
1,657
93,846
18.49
3,007

เพิ่่�ม/(ลด)
จำำ�นวน

ร้้อยละ

3,127
1,667
450
682
296
32

799
595
107
14
83
-

26
36
24
2
28
-

1,449
68,607
14.72
2,853

208
25,239
3.77
154

14
37
26
5

รายได้สุทธิจากการดำำเนินงานของธุรกิจตราสารทุนหลังหักส่วนลดค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้มี
ส่วนได้เสียจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เป็นจำำนวนเงิน 799 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจาก
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ งานชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน และงานรับฝาก
หลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ย
ธุุรกิิจตราสารอนุุพัันธ์์
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ - ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์
รายได้จากงานชำำระราคา
รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิก
ดัชนีชี้วัดภาวะตลาดอนุพันธ์
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน - ตราสารอนุพันธ์ (สัญญา)

2564

2563

957
647
278
32
560,652

เพิ่่�ม/(ลด)
จำำ�นวน

ร้้อยละ

999
677
290
32

(42)
(30)
(12)
-

(4)
(4)
(4)
-

494,624

66,028

13

ปริมาณการซื้อขายตราสารอนุพันธ์เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 หรือ จำำนวน 66,028 สัญญา โดยเฉพาะการซื้อขายใน Single
Stock futures และ Gold Online Futures ขณะที่ SET 50 Index futures มีปริมาณการซื้อขายลดลงจากปีที่แล้ว สำำหรับรายได้สุทธิ
จากการดำำเนินงานของธุรกิจตราสารอนุพันธ์หลังหักส่วนลดค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสีย
จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ลดลงร้อยละ 4 เป็นจำำนวนเงิน 42 ล้านบาท

38
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ธุุรกิิจบริิการเทคโนโลยีี
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ - ธุรกิจบริการเทคโนโลยี
รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่าบริการข้อมูล
รายได้สนับสนุนงานเทคโนโลยี

2564

2563

1,342
507
424
411

1,160
437
378
345

เพิ่่�ม/(ลด)
จำำ�นวน

ร้้อยละ

182
70
46
66

16
16
12
19

รายได้สุทธิจากการดำำเนินงานของธุรกิจบริการเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จำำนวนเงิน 182 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจาก
ค่าบริการบริษัทหลักทรัพย์ ค่าบริการข้อมูล และค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยี ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำำนวนการใช้บริการ นอกจากนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ลงทุนผ่านระบบ SET Information Services ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลระหว่างวัน
ข้อมูล ณ วันสิ้นทำำการ ข้อมูลย้อนหลังแบบรายครั้ง และการบริการข้อมูลในรูปแบบ Website ซึ่งการบริการดังกล่าว เป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการขยายฐานผู้ลงทุนให้สามารถเข้าถึงบริการข้อมูลได้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและ
ความต้องการใช้ข้อมูลที่มีมากขึ้น
ธุุรกิิจบริิการงานนายทะเบีียนและงานบริิการอื่่�น
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้ - ธุรกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการอื่น
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์
รายได้จากงานบริการกองทุน
รายได้ตัวแทนการชำำระเงิน
รายได้บริการ Digital Gateway

2564

2563

1,510
1,458
32
13
7

1,262
1,229
24
9
-

เพิ่่�ม/(ลด)
จำำ�นวน

ร้้อยละ

248
229
8
4
7

20
19
33
44
n/a

รายได้สุทธิจากการดำำเนินงานของธุรกิจบริการงานนายทะเบียนและงานบริการอื่น หลังหักส่วนลดค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ
เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จำำนวนเงิน 248 ล้านบาท
ซึ่งมาจากปริมาณงาน Corporate actions ที่เพิ่มขึ้นตามจำำนวนหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์

39

รายได้้อื่่�น
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้อื่น ๆ
รายได้ค่าธรรมเนียมการบริหารและจัดการกองทุน
รายได้จากการอบรมความรู้การลงทุน
รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค
รายได้ค่าปรับ
รายได้ค่าบริการธุรกรรมซื้อคืน (SBL)
รายได้จากเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย
รายได้อื่น ๆ

2564

2563

180
51
17
11
8
4
4
85

163
48
23
12
12
4
3
61

เพิ่่�ม/(ลด)
จำำ�นวน

ร้้อยละ

17
3
(6)
(1)
(4)
1
24

10
6
(26)
(8)
(33)
33
39

รายได้อื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จำำนวนเงิน 17 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยจากกองทุน
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำำนวนกิจกรรมการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการในปี 2564 นอกจากนี้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังวางแผนขยายธุรกิจเพื่อส่งเสริมการระดมทุนสำำหรับธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)
รวมถึงผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ (Startups) โดยคำำนึงถึงความเหมาะสมตามความเสี่ยงและประเภทของผู้ร่วมลงทุน (Venture Capital)
พร้อมกับสนับสนุนการนำำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ ซึ่งการดำำเนินงานตามกลยุทธ์ดังกล่าวจะมีผลต่อ
รายได้ที่เกี่ยวข้องในอนาคต
รายได้้ (ขาดทุุน) จากเงิินลงทุุน
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
กำำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุน
กำำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดชึ้นจริงจากเงินลงทุน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและอื่นๆ
สำำรองการด้อยค่าเงินลงทุน

2564

2563

369
147
67
43
395
(278)
(5)

(364)
152
66
(320)
(180)
(78)
(4)

เพิ่่�ม/(ลด)
จำำ�นวน

ร้้อยละ

733
(5)
1
363
575
(200)
(1)

201
(3)
2
113
319
(256)
(25)

ในปี 2564 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกำำไรสุทธิจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 201 จำำนวนเงิน 733 ล้านบาท สำำหรับกำำไรที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำำคัญมาจากการขายเงินลงทุนและกำำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน (mark to market) โดยเน้นการลงทุน
ในตราสารทุนไทยและตราสารหนี้ ตามทิศทางของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในภาวะที่ตลาดปรับตัวลดลง ขณะที่ในปี
ก่อนหน้านี้ (ปี 2563) เกิดความผันผวนในตลาดทุนและตลาดเงินทั่วโลกจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ทำำให้ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนและขาดทุนจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในกองทุนตราสารทุนและกองทุนอสังหาริมทรัพย์
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	ค่่าใช้้จ่่ายจากการดำำ�เนิินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าใช้จ่ายจากการดำำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
เงินอุดหนุนให้แก่สำำนักงาน ก.ล.ต.
ค่าใช้จ่ายทางตรงงานบริการ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำำหน่าย
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายอาคารและสำำนักงาน
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายการกุศลและกิจกรรมเพื่อสังคม
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้
ค่าใช้จ่ายอื่น

2564

2563

5,036
2,146
910
523
520
271
184
134
112
103
38
95

4,289
1,947
669
379
529
226
180
125
11
116
29
78

เพิ่่�ม/(ลด)
จำำ�นวน

ร้้อยละ

747
199
241
144
(9)
45
4
9
101
(13)
9
17

17
10
36
38
(2)
20
2
7
918
(11)
31
22

ปี 2564 ค่าใช้จ่ายจากการดำำเนินงานจำำนวน 5,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายการกุศลและ
กิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เช่น โครงการ
พัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 และโครงการสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน เป็นต้น รวมถึงการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สำำนักงาน ก.ล.ต.
ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการซื้อขายตราสารทุน ค่าใช้จ่ายทางตรงงานบริการที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานบริการ Corporate Actions รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพของตลาดทุนตามกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำำให้เกิดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริม
ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้ร่วมตลาดผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำำให้ค่าใช้จ่าย
ในการเผยแพร่ความรู้ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9

3.3 การวิิเคราะห์์ฐานะการเงิิน
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
เงินกองทุน

56,881
27,512
29,369

31 ธ.ค. 2563

54,427
26,720
27,707

เพิ่่�ม/(ลด)
จำำ�นวน

ร้้อยละ

2,454
792
1,662

5
3
6

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำำคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเงินกองทุนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
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3.3.1 การวิิเคราะห์์สิินทรััพย์์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสินทรัพย์รวมจำำนวน 56,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จำำนวนเงิน 2,454
ล้านบาท เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดสำำคัญดังนี้
1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารสำำหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน และสินทรัพย์ทางการเงิน
		 รวมจำำนวน 20,966 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จำำนวนเงิน 3,642 ล้านบาท
		 โดยแยกตามประเภทได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารสำำหรับผลประโยชน์
ทางการเงินรอจ่ายคืน
สินทรัพย์ทางการเงิน
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำำไรขาดทุน
- เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำำหน่าย
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวม
		
		
		
		
2.
		
		
3.
		

31 ธ.ค. 2563

เพิ่่�ม/(ลด)
จำำ�นวน

ร้้อยละ

9,017

8,012

1,005

13

84
11,865
10,602

76
9,236
7,088

8
2,629
3,514

10
28
50

1,209
54

2,094
54

(885)
-

(42)
-

20,966

17,324

3,642

21

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เช่น เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ (พันธบัตร
รัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน) กองทุนรวม และตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมียอดเงินสดและสินทรัพย์
ทางการเงินรวมเพิ่มขึ้นจากผลการดำำเนินงานประจำำปี ในขณะที่สินทรัพย์ทางการเงินในแต่ละประเภทมีการปรับสัดส่วนการลงทุน
ให้เหมาะสมกับแนวโน้มสภาวะการลงทุนและความผันผวนของตลาดโดยรวม
ทรัพย์สินหลักประกัน และทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ จำำนวน 21,825 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38
ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 3 จำำนวน 718 ล้านบาท เนื่องจากการถอนเงินหลักประกันของสมาชิกของสำำนักหักบัญชีที่มี
หน้าที่นำำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันในการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ตามอัตราที่กำำหนด
เงินสำำรองเพื่อความมั่นคงของสำำนักหักบัญชี จำำนวน 5,702 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม ลดลงร้อยละ 2
จำำนวนเงิน 102 ล้านบาท จากการจ่ายคืนผลตอบแทนจากการลงทุน

3.3.2 การวิิเคราะห์์หนี้้�สิิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหนี้สินรวมจำำนวน 27,512 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จำำนวนเงิน 792 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดสำำคัญดังนี้
1.
		
		
2.
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เจ้าหนี้หลักประกัน และเจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ จำำนวน 21,683 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 79
ของหนี้สินรวม ลดลงร้อยละ 3 จำำนวนเงิน 713 ล้านบาท เป็นผลมาจากความเสี่ยงที่ลดลงและปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าที่ลดลงในช่วงปลายปี จึงมีการถอนหลักประกันของสมาชิกในบริษัท สำำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำำกัด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำำนวน 2,999 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จำำนวนเงิน
502 ล้านบาท ซึ่งมาจากเงินรอนำำส่งประจำำปี 2564 ให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) และเงินจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ในส่วนที่เกินสิทธิรอคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น

รายงานประจำำ�ปีี 2564

3.3.3 การวิิเคราะห์์เงิินกองทุุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเงินกองทุนรวมจำำนวน 29,369 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จำำนวนเงิน 1,662 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิสำำหรับปี 2564 จำำนวน
1,597 ล้านบาท และผลกำำไรจากการปรับประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิ่มขึ้นจำำนวน 65 ล้านบาท

3.4 การวิิเคราะห์์สภาพคล่่อง
กระแสเงินสดของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สำำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2564

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำำเนินงาน
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

3,297
(2,320)
(16)
9,101

2563

2,312
3,397
(14)
8,088

เพิ่่�ม/(ลด)
จำำ�นวน

ร้้อยละ

985
(5,717)
2
1,013

43
(168)
14
13

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำำนวน 9,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2563 จำำนวน
1,013 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและที่ใช้ไปของเงินดังต่อไปนี้
• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำำเนินงานจำำนวน 3,297 ล้านบาท
• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำำนวน 2,320 ล้านบาท ที่สำำคัญจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิจำำนวน 2,092
		 ล้านบาท และมีการลงทุนในสินทรัพย์จำำนวน 428 ล้านบาท
ความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสําคัญจากสภาพคล่อง เนื่องจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดํารงเงินสด
อย่างเพียงพอต่อการดําเนินงาน และมีวัตถุประสงค์ในการดํารงความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องจากการใช้แหล่งเงินทุนภายในกลุ่มกิจการ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

3.5 การกัันเงิินสำำ�รองและเงิินนำำ�ส่่งให้้แก่่กองทุุนส่่งเสริิมการพััฒนาตลาดทุุน (“กองทุุน”)
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ที่ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2562 กำำหนดให้
ตลาดหลักทรัพย์นำำส่งเงินให้แก่กองทุน ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสำำรอง ทั้งนี้ ให้ใช้
งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ในการคำำนวณเงินนำำส่ง ส่วนการกันเงินสำำรองให้เป็นไปตามประเภทและจำำนวนที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กำำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

43

1. การกันเงินสำำรอง
		 ประเภทและหลักการในการกำำหนดและจำำนวนเงินสำำรอง แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ประเภทเงิินสำำ�รอง

หลัักการในการกำำ�หนดจำำ�นวนเงิินสำำ�รอง
เพื่่�อให้้มีีแหล่่งเงิินทุุนเพีียงพอ

2564

2563

1.1 เงินสำำรองตามกฎหมาย

17

24

1.2 เงินสำำรองตามเกณฑ์ประกอบธุรกิจ เช่น ตามเกณฑ์ EMIR
(European Market Infrastructure Regulation) และ PFMI
(Principles for financial Market Infrastructures) เพื่อให้
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจตามเกณฑ์กำำหนด เพิ่มขึ้น
(ลดลง) ในแต่ละปี

26

(37)

1.3 เงินสำำรองที่กันไว้เพื่อเงินกองทุนเฉพาะ เช่น การอนุมัติ
เพิ่มเงินทุนในกองทุนเฉพาะระหว่างปี การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
(SIPF) กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(DIPF) และกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการ
ชำำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (CLF) หรือกองทุนอื่น
ที่มีลักษณะคล้ายกัน

13

261

1.4 เงินสำำรองเพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอให้สามารถรองรับ
ความเสี่ยงทางการเงินจากการประกอบกิจการ รวมทั้ง
มาตรการรองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน

467

424

2. เงินสำำรองที่กันไว้เพื่อรองรับ
ความผันผวนจากเงินลงทุน

ตามจำำนวนผลกำำไร(ขาดทุน)ของเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(unrealized gain/(loss)) ประจำำปี

395

(180)

3. เงินสำำรองที่กันไว้เพื่อการลงทุน
ในธุรกิจหรือทรัพย์สินถาวร

ตามจำำนวนเงินลงทุนในธุรกิจและทรัพย์สินถาวรที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาอนุมัติ

614

822

1,532

1,314

1. เงินสำำรองที่กันตามกฎหมาย
หรือเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ
กำำหนด รวมถึงเงินสำำรองเพื่อ
รองรับสถานการณ์พิเศษ

รวมเงินสำำรอง
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2. เงินนำำส่งให้แก่กองทุน
		 การคำำนวณเงินนำำส่งรายปี คำำนวณได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนเงินนำำส่งให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน (ตามงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ)
หัก ภาษีเงินได้
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษี ก่อนหักเงินสำำรอง
หัก เงินสำำรอง
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษีและเงินสำำรอง
จำำนวนเงินนำำส่งรายปีในอัตราร้อยละ 90

2564

2563

3,294

2,094

(1,114)
2,180
(1,532)
648
583

(378)
1,716
(1,314)
402
362

		 ค่าใช้จ่ายเงินนำำส่งสะสมแก่กองทุนทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แสดงได้ดังนี้
(ล้้านบาท)

เงินโอนให้แก่กองทุนในปี 2562
ค่าใช้จ่ายเงินนำำส่งรายปี 2563
ค่าใช้จ่ายเงินนำำส่งรายปี 2564
รวมค่าใช้จ่ายเงินนำำส่งสะสม

5,700
362
583
6,645

สำำหรับการดำำเนินงานในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับโอกาสจากธุรกิจใหม่ ๆ ตามภาวะการเปลี่ยนแปลงภายใน
ระบบนิเวศของตลาดทุน โดยเฉพาะการเติบโตของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล และแนวโน้มการลงทุนตามธีมในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น
e-Commerce หรือ Green energy เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยทำำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนที่
หลากหลาย ช่วยตอบโจทย์ผู้ร่วมตลาดได้มากขึ้น ขณะเดียวกัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลทำำให้การเชื่อมต่อกับตลาดทุนทั่วโลก
สะดวกขึ้น ช่วยดึงดูดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาใช้ประโยชน์จากตลาดทุน ทำำให้เกิดการขยายฐานทั้งผู้ประกอบการที่เข้ามาระดมทุนและจำำนวน
ผู้ลงทุนที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำำคัญของการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้แก่ตลาดทุน อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาถึง
ผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในบทต่อไป
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4 การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
4.1 นโยบายและแผนการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแนวทาง enterprise risk management
ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
(environmental) สังคม (social) และบรรษัทภิบาล (governance)
หรือ ESG ซึ่งเป็นความท้าทายที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องหาวิธี
ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างโอกาสและลดความเสี่ยงซึ่งมีผล
ต่อความสามารถในการสร้างผลกำำไร การแข่งขัน ภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นที่มีต่อตลาดทุน โดยระบุถึง (1) ปัจจัยที่ทำำให้
เกิดความเสี่ยงแก่องค์กร (2) การประเมินประสิทธิภาพของการ
ควบคุมความเสี่ยง และ (3) ประเมินความเสี่ยงก่อนมาตรการ
ควบคุม (inherent risk) และความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังดำำเนิน
มาตรการควบคุม (residual risk) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (acceptable risk level)
ในปี 2564 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งยกระดับขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
ดำำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร อีกทั้งช่วยจัดการข้อมูลความเสี่ยง
เพื่อประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.1.1 โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลและบริิหารความเสี่่�ยง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้คณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กำำกับดูแล พิจารณาและ
ให้ความเห็นต่อนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
องค์กรของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนนำำเสนอคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งสนับสนุนให้
ทุกคนในองค์กรติดตามดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั้งในระดับฝ่ายงานและระดับโครงการ เช่น การประเมิน
ความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง (Risk and Control
Self-Assessment: RCSA) การบริหารความเสี่ยงโครงการ
ใหม่ ๆ เป็นต้น โดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงจะให้คำำแนะนำำ
ในการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อฝ่ายจัดการ
รวมถึงจัดทำำรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำำคัญของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง
สม่ำำเสมอ

46

รายงานประจำำ�ปีี 2564

4.1.2 นโยบายและแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร
การเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี
สารสนเทศ และปัจจัยภายใน เช่น การกำำหนดกลยุทธ์
การจัดการโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตระหนักและให้ความสำำคัญกับการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งเป็นหัวใจสำำคัญของระบบการกำำกับดูแล
กิจการที่ดี ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อระบบ
ควบคุมภายในขององค์กรให้สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้อย่างทันการณ์ ลดอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในระดับสากล และสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสาระสำำคัญ
ดังนี้
1) กำำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบ
		 ของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยง
		 ที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของ
		 ตนเองและองค์กร โดยให้มีการติดตามและเฝ้าระวัง
		 ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและ
		 เหมาะสม
2) กำำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม
		 แนวปฏิบัติสากลและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร
		 โดยนำำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่ง
		 ในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และ
		 การดำำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้าง
		 ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่น
		 ของผู้เกี่ยวข้อง
3) กำำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจาก
		 การดำำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อหลีกเลี่ยง
		 ความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง
		 การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
		 อย่างสม่ำำเสมอ
4) รายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารระดับสูง
		 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการ
		 ตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 และบริษัทย่อยรับทราบอย่างต่อเนื่อง
5) กำำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเฉพาะด้าน ให้
		 สอดคล้องกับบริบทของการดำำเนินธุรกิจปัจจุบัน เช่น
		 นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
		 Continuity Management Policy) และนโยบายความ
		 ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)
		 ซึ่งครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
		 สารสนเทศ เป็นต้น

4.2 ปััจจััยความเสี่่�ยง
ปี 2564 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการประเมินและติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อองค์กร ตลาดทุน
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถขับเคลื่อนตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่ามกลางความเสี่ยง ผลกระทบ และความไม่แน่นอน ซึ่งอาจมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำำคัญ
ต่อการดำำเนินธุรกิจของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำำกับดูแลกิจการ (ESG) รวมถึงปัจจัย
ความเสี่ยงใหม่ (emerging risks) ที่อาจกระทบต่อการดำำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ดังนี้
4.2.1 ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์
คำำ�อธิิบาย

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

มาตรการบริิหารความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

สถานการณ์การระบาดของโรค
COVID-19 เป็นปัจจัยเร่งความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีของตลาดทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ ทำำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ต้องปรับตัวรองรับการเติบโตของ
ตลาดทุนดิจิทัลและพฤติกรรมการ
ลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

• ผลกระทบด้านการเงิน
และการดำำเนินงานของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

• การต่อยอดช่องทางเข้าถึงตลาดทุนอย่างเท่าเทียม
แก่ผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับตลาดทุนปัจจุบัน
(traditional market) ควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับตลาดทุนดิจิทัล เช่น ศูนย์บริการซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Assets Exchange:
TDX) และการพัฒนา LiVE Platform เพื่อสร้างโอกาส
การเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการ SME, startup
และ social enterprise
• การต่อยอดช่องทางการให้บริการและการลงทุนผ่าน
ระบบออนไลน์ เช่น e-Meeting, การพัฒนาระบบ
ซื้อขายกองทุนรวมและสร้างแผนการลงทุน Streaming
Fund+
• การปรับเปลี่ยนวิถีการทำำงานของพนักงานในลักษณะ
remote working และพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้รองรับ
การทำำงานได้จากทุกที่ (work from anywhere)
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ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

คำำ�อธิิบาย

มาตรการบริิหารความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

ประเด็นด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการกำำหนด
ทิศทางเศรษฐกิจ เช่น การเกิดโมเดล
ธุรกิจใหม่ การผลิตสินค้าและบริการที่
พึ่งพานวัตกรรมดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ขณะ
เดียวกัน ผู้ลงทุนก็มีความสนใจธุรกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้นเช่นกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจและ
อุตสาหกรรม จึงได้มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ของตลาดทุนด้วย ESG เพื่อให้ธุรกิจ
และผู้ลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยง
การแสวงหาโอกาสในการแข่งขัน
รวมถึงผลกระทบด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับบริบท
ของตลาดทุนปัจจุบันและรองรับการ
เติบโตในอนาคต

• คุ ณ ภ า พ ข อ ง บ ริ ษั ท
จดทะเบียนและความ
เชื่อมั่นของผู้ลงทุน
• ผลกระทบต่อความ
สามารถในการแข่งขัน
ของตลาดทุนไทย
• ความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียที่มีต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพิ่มมากขึ้น

• กำำหนดกลยุทธ์องค์กรให้ครอบคลุมประเด็น ESG สำำหรับ
การดำำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
ในตลาดทุน
• การสนับสนุนการเข้าถึงความรู้ด้านการเงินและการลงทุน
สำำหรับผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
เน้นพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
และพฤติกรรมการเรียนรู้แต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่ม
วัยทำำงาน เพื่อให้สามารถวางแผนการเงินให้เพียงพอ
สำำหรับวัยเกษียณ
• การพัฒนาคุณภาพของตลาดทุนด้วย ESG เพื่อให้ธุรกิจ
และผู้ลงทุนตระหนักถึงความเสี่ยงและการแสวงหา
โอกาสในการแข่งขันจากการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม ภายใต้ระบบการกำำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำำรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand
Sustainability Investment: THSI) เป็นประจำำทุกปี
และนำำรายชื่อ THSI ไปอ้างอิงในดัชนี SETTHSI Index
เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนพิจารณาตัดสินใจลงทุน
ในธุรกิจที่มีความมั่นคงและผลการดำำเนินงานด้าน ESG
ที่โดดเด่น รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน ESG
เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการและกระจายข้อมูล
ด้าน ESG สำำหรับตลาดทุนไทย

4.2.2 ความเสี่ี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิงาน
คำำ�อธิิบาย

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

มาตรการบริิหารความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงจากเหตุุขััดข้้องของระบบคอมพิิวเตอร์์และการหยุุดชะงัักของธุุรกิิจ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีบทบาทสำำคัญ
ในการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงต้องมีการกำำกับ ควบคุม ดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กรให้ดำำเนินการได้อย่างปลอดภัย
โดยมีกระบวนการรายงานข้อมูล
เหตุการณ์ความเสียหายด้านการ
ปฏิบัติการ การวิเคราะห์สาเหตุ และ
แนวทางการปรับปรุง เพื่อให้การ
ดำำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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• ผลกระทบต่อระบบการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึง
ก า ร ดำำ เ นิ น ง า น ข อ ง
ตลาดทุนและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม
• ผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ตลาดทุน

• บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management : BCM) ที่ครอบคลุมแผนเผชิญเหตุ
(Emergency Response Plan) แผนดำำเนินธุรกิจต่อเนื่อง
(Business Continuity Plan) และแผนกอบกู้ระบบงาน
สำำคัญ (IT Disaster Recovery Plan)
• ทบทวน ซักซ้อม และทดสอบการปฏิบัติการตามแผน
ร่วมกับหน่วยงานในตลาดทุนเป็นประจำำทุกปี เพื่อ
เตรียมพร้อมรับมือภาวะวิกฤตต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันท่วงที ทั้งนี้ จากสถานการณ์ระบาดของโรค
COVID-19 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงรูปแบบการ
ปฏิบัติงานให้รองรับรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น เพื่อสนับสนุน

คำำ�อธิิบาย

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

มาตรการบริิหารความเสี่่�ยง

การดำำเนินการของตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมถึงจัดเตรียมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องตามสถานการณ์
และสามารถดำำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
ความเสี่่�ยงจากการถููกจู่่�โจมทางไซเบอร์์

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำำให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงจากการโจมตี
และโจรกรรมทางไซเบอร์ (cyber threat)
หากเกิดขึ้นแล้ว จะทำำให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินและความเชื่อมั่น
ของผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงให้ความสำำคัญต่อประเด็นดังกล่าว
อย่างมาก โดยมีการจัดทำำแผนงาน
ตามมาตรฐานสากล รวมถึงจัดหา
เครื่องมือป้องกันที่ทันสมัย และให้
ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

• ผลกระทบต่อผลการ
ดำำเนินงานทางการเงิน
ขององค์กร
• ผลกระทบต่อระบบการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึง
ก า ร ดำำ เ นิ น ง า น ข อ ง
ตลาดทุนและระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม
• ผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ตลาดทุน

• บริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำำคัญตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์จากหน่วยงานกำำกับดูแล รวมถึง
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ISO 27001 (Information
Security Management System), ISO 20000 (IT Service
Management System) และ ISO 27701 (Privacy
Information Management System)
• ทบทวนและประเมินแนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำำ เพื่อให้สอดคล้องตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการทดสอบความพร้อม
ในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างสม่ำำเสมอ
และเข้าร่วมการทดสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์
ร่วมกับหน่วยงานกำำกับดูแล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
• จัดตั้งคณะทำำงานรับมือเหตุภัยคุกคามด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้คำำปรึกษา
ข้อเสนอแนะ สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้แนวทาง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการรับมือเหตุภัยคุกคามด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
• จัดหาเครื่องมือป้องกันและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์
ประเภทต่าง ๆ ที่ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
เช่น antivirus and antimalware, firewall, DDoS
protection เป็นต้น
• สื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างสม่ำำเสมอ
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คำำ�อธิิบาย

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

มาตรการบริิหารความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงจากการทุุจริิตคอร์์รััปชััน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นสถาบันการเงิน
ชั้นนำำของประเทศ โดยเป็นศูนย์กลาง
การซื้อขายหลักทรัพย์และบริการด้าน
การลงทุนครบวงจร หากเกิดกรณีเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการ
ดำำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเกิด
ความเสียหายอย่างรุนแรงต่อผู้มีส่วน
ได้เสียและภาพลักษณ์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ

• ผลกระทบด้านการเงิน
และการดำำเนินธุรกิจของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
• ผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ตลาดทุน

• กำำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
• กำำหนดให้ทุกฝ่ายงานประเมินและระบุมาตรการ
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำำทุกปี
อีกทั้งมีระบบควบคุมภายในที่สามารถตรวจสอบ
ประสิทธิผลของมาตรการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง
• ดำำเนินการตามแนวทางการกำำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น
การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (segregation of
duties) การสอบทานการปฏิบัติงานทั้งจากภายใน
หน่วยงาน และฝ่ายตรวจสอบภายใน การกำำชับให้
พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน
• สื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน และนโยบายการงดรับของขวัญ (no gift)
ในกระบวนการดำำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4.2.3 ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
คำำ�อธิิบาย

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

มาตรการบริิหารความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงจากการที่่�สมาชิิกสำำ�นัักหัักบััญชีีผิิดนััดชำำ�ระราคา / ส่่งมอบหลัักทรััพย์์

บริษัท สำำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)
จำำกัด (TCH) เป็นศูนย์กลางการชำำระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็น
คู่สัญญา (Central Counterparty: CCP)
ของผู้ซื้อและผู้ขาย โดย TCH เป็นผู้รับ
ความเสี่ยงจากการประกันการชำำระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์ทุกรายการใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) หากเกิด
เหตุการณ์ที่สมาชิกของ TCH ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีได้ ไม่ว่า
จะเป็นการชำำระราคา หรือส่งมอบ
หลักทรัพย์ TCH จึงมีหน้าที่ในการ
จัดการความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการ
ดำำเนินการกับสถานะคงค้างของสมาชิก
ที่มีการผิดนัด ตลอดจนการจัดเตรียม
แหล่งเงินทุนเพื่อการจ่ายชำำระราคา
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• ผลกระทบต่อสภาพคล่อง
(liquidity risk) ของ TCH
ที่ต้องทำำหน้าที่ชำำระราคา
และส่งมอบหลักทรัพย์
แทนสมาชิก
• ผลกระทบจากการที่ TCH
ต้องทำำหน้าที่แทนสมาชิก
ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ภาระผูกพันในการชำำระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
เนื่องจากปัญหาสภาพคล่อง
ของสมาชิก และหรือ
ล้มละลาย (credit risk)

• TCH กำำหนดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก (membership
qualifications) โดยพิจารณาจากความแข็งแกร่งทางฐานะ
การเงิน (financial strength) การบริหารความเสี่ยงระบบงาน
ตลอดจนบุคลากรของผู้ที่ต้องการจะเป็นสมาชิก เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทสมาชิกมีความมั่นคงเพียงพอในการประกอบ
ธุรกิจ และยังมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ
อุตสาหกรรม รวมถึง TCH มีการติดตามการดำำรงคุณสมบัติ
และการปฏิบัติตามเกณฑ์ของสมาชิกอย่างสม่ำำเสมอ
• TCH เรียกหลักประกันจากสมาชิกทั้งในตลาดหลักทรัพย์
และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันมูลค่า
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองฐานะของ
สมาชิก โดยมูลค่าหลักประกันที่เรียกจะแตกต่างกัน
ออกไปตามแต่ละจุดประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียก
หลักประกันเพื่อรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ปกติ
(normal situation) หรือเพื่อรองรับความเสี่ยงภายใต้
ภาวะเหตุการณ์วิกฤต (stress event) โดยทรัพย์สิน
ที่สมาชิกนำำมาวางเป็นหลักประกันต้องมีความเสี่ยง

คำำ�อธิิบาย

ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

แทนสมาชิกและมูลค่าความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ร่วมตลาด
สามารถดำำเนินธุรกิจได้

มาตรการบริิหารความเสี่่�ยง

จากการเปลี่ยนแปลงของราคา (market risk) ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง (liquidity risk) และความเสี่ยงด้าน
เครดิต (credit risk) ในระดับต่ำำ เพื่อรองรับกรณีที่
สำำนักหักบัญชีอาจบังคับใช้หลักประกันดังกล่าวและ
นำำเงินมาชำำระหนี้หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้
• TCH จัดเตรียมแหล่งเงินทุนของสำำนักหักบัญชี (financial
resources) เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัด
ชำำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบไปด้วย
กองทุนทดแทนความเสียหาย (clearing fund) และ
เงินสำำรองเพื่อความมั่นคงในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ (SET
reserve fund) โดยมีการกำำหนดลำำดับการใช้แหล่งเงินทุน
(default waterfall) แยกตามแต่ละตลาดอย่างชัดเจน
รวมถึงการทดสอบความเพียงพอของแหล่งเงินทุน หากเกิด
ความเสียหายภายใต้ภาวะเหตุการณ์วิกฤต (stress test)
• TCH ติดตาม ประเมิน และจัดเตรียมแหล่งเงินทุนด้าน
สภาพคล่อง (liquid resources) เพื่อใช้รองรับความ
เสียหายด้านสภาพคล่องที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่สมาชิก
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ภายในเวลาที่กำำหนด

ความเสี่่�ยงจากการลงทุุน

ความเสี่ยงจากการลงทุนจำำแนกได้
ตามประเภทสินทรัพย์ เช่น กองทุน
หุ้น ตราสารหนี้ ทองคำำ และสินค้า
โภคภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดจากความผันผวน
ของภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม

• ผลกระทบต่อผลการ
ดำำเนินงานทางการเงิน
และเงินทุนสำำรองของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• ลงทุนตามนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนที่
กำำหนดโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งมี
คณะทำำงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้
สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่กำำหนด นอกจากนี้
ยังมีการติดตามสถานะความเสี่ยงจากการลงทุน และ
รายงานต่อคณะทำำงานบริหารเงินลงทุน คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประจำำ เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามูลค่าความเสี่ยงอยู่ภายในระดับที่กำำหนดไว้
• ลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายประเภทและกำำหนดวงเงิน
ลงทุนในแต่ละสถาบันการเงินหรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เพื่อให้มีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม และมั่นใจ
ได้ว่าหากเกิดความเสียหายขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเงินลงทุน
ในวงจำำกัด นอกจากนี้ ได้นำำเครื่องมือในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นค่าการคำำนวณทางสถิติ คือ Value at Risk
(VaR) มาใช้ในการควบคุมเพื่อให้ความเสี่ยงโดยรวม
ของเงินลงทุนอยู่ภายใต้ขอบเขตที่กำำหนด
• กรณีตราสารหนี้จะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
เช่น พันธบัตร เงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน และ
ตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ในระดับ A- ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
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5 การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
5.1 นโยบายและเป้้าหมายการจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืน (SET Sustainability Framework) 5 มิติ ได้แก่ 1) การบริหารองค์กร
อย่างยั่งยืน 2) การสร้างคุณค่าตลาดทุน 3) การพัฒนาและดูแลพนักงาน 4) การพัฒนาและดูแลสังคม และ 5) การจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ปี 2564-2566 “ก้าวต่อไป ตลาดทุนไทย สู่ความแข็งแกร่งของประเทศ (Redefine Thai Capital Market
Resiliency)” เพื่อขับเคลื่อนให้ตลาดทุนเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Platform) และเป็นตัวกลางที่สร้างโอกาส
ให้แก่ธุรกิจ (Agile Portfolio) ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรจากภาคธุรกิจและภาคสังคมที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน (Sustainable Partner)
ที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาองค์กรและตลาดทุน โดยคำำนึงถึงความสามารถในการเติบโตของตลาดทุนและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการกำำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) ดังนั้นจึงกำำหนดทิศทางการดำำเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุมทุกด้านและมีการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำำเนินงานขององค์กรจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประเมินและทบทวนประเด็นสำำคัญด้านความยั่งยืน (material topics) โดยครอบคลุมปัจจัยที่เป็นทั้งโอกาส
และความเสี่ยงที่สำำคัญขององค์กร สอดคล้องกับกรอบการรายงานสากล GRI Standards ประกอบด้วย 12 ประเด็น ดังนี้

บรรษััทภิิบาลและเศรษฐกิิจ
การบริิหารองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน

•	การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
•	การบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างยั่่�งยืืน
•	การพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อตลาดทุุน

การสร้้างคุุณค่่าตลาดทุุน

•	การพััฒนาคุุณภาพธุุรกิิจและบุุคลากรในตลาดทุุน
•	การเข้้าถึึงตลาดทุุนอย่่างเท่่าเทีียม
•	การเงิินและการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน

สัังคม
การพััฒนาและดููแลพนัักงาน

•	การปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรม
•	การพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน

การพััฒนาและดููแลสัังคม

•	การส่่งเสริิมให้้คนไทยเข้้าถึึงความรู้้�ทางการเงิิน
•	การสร้้างผลลััพธ์์ที่่�ดีีสู่่�สัังคม

สิ่่�งแวดล้้อม
การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม

•	การจััดการอาคารที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
•	การจััดการก๊๊าซเรืือนกระจกในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
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มาก
11

8

2 1
4
3
5

7

ผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

6

น้้อย

9
12

10

ผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

มาก

บรรษััทภิิบาล
และเศรษฐกิิจ

สัังคม

สิ่่�งแวดล้้อม

1.	การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
2.	การบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างยั่่�งยืืน
3.	การพััฒนาคุุณภาพธุุรกิิจและบุุคลากรในตลาดทุุน
4.	การพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อตลาดทุุน
5.	การเงิินและการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน
6.	การพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน
7.	การเข้้าถึึงตลาดทุุนอย่่างเท่่าเทีียม
8.	การปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรม
9.	การส่่งเสริิมให้้คนไทยเข้้าถึึงความรู้้�ทางการเงิิน
10.	การจััดการอาคารที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
11.	การสร้้างผลลััพธ์์ที่่�ดีีสู่่�สัังคม
12.	การจััดการก๊๊าซเรืือนกระจกในห่่วงโซ่่คุุณค่่า

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำำหนดแผนงานดังกล่าวให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN
Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและการเปิดเผยผลการดำำเนินงานด้านความยั่งยืนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้
1) การบริิหารจััดการองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน
ประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน

กลยุุทธ์์
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การกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี

• การพัฒนาระบบการกำำกับดูแล • การยกระดับให้คณะอนุกรรมการกฎหมายเป็น
กิจการและควบคุมภายในให้มี
หนึ่งในคณะอนุกรรมการด้านการกำำกับดูแล
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ
• การกำำหนดนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการว่าจ้าง
เจ้าพนักงานของรัฐ
• การทบทวนและแบ่งแยกบทบาทระหว่างหน่วยงาน
ภายในที่มีหน้าที่กำำกับตลาดกับหน่วยงานดูแล
ลูกค้า เพื่อความเป็นอิสระในการตรวจติดตาม

การบริิหาร
ความเสี่่�ยง
อย่่างยั่่�งยืืน

• การยกระดับคุณภาพในห่วงโซ่ • การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
คุณค่าของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และด้านเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
• การซ้อมแผนฉุกเฉินเตรียมพร้อมระบบงาน
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์และความปลอดภัยของอาคาร
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี • การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำำหรับ
เสถียรภาพและความปลอดภัย
ตลาดทุนด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและทันสมัย
ตามมาตรฐานสากล

การสนัับสนุุนเป้้าหมาย
SDGs
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ประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน

การพััฒนา
นวััตกรรมเพื่่�อ
ตลาดทุุน

กลยุุทธ์์
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การสนัับสนุุนเป้้าหมาย
SDGs

• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน • การพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมการเข้าถึงธุรกรรม
ให้รองรับการลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัล (Digital Gateway) ทั้งด้านการระดมทุน
และธุรกรรมดิจิทัล
และการลงทุน เช่น การเตรียมโครงสร้างของ
LiVE Exchange สำำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai
Digital Assets Exchange: TDX)

2) การสร้้างคุุณค่่าตลาดทุุน
ประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน

การพััฒนา
คุุณภาพธุุรกิิจ
และบุุคลากร
ในตลาดทุุน
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กลยุุทธ์์

การดำำ�เนิินการปีี 2564

• การส่งเสริมความรู้ด้านการ
กำำกับดูแลกิจการที่ดีและการ
พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
สำำหรับบริษัทจดทะเบียน
อย่างเท่าเทียม
• การเพิ่มพูนความรู้ด้านการเงิน
บัญชี และงานนักลงทุนสัมพันธ์
แก่บุคลากรของบริษัทจด
ทะเบียน
• การเพิ่มพูนทักษะเพื่อเตรียม
พร้อมศักยภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพหลักทรัพย์ให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยน
แปลงอย่างรวดเร็ว
• พัฒนาเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
และความคล่องตัวในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านหลักทรัพย์

• การพัฒนาหลักสูตรและให้คำำแนะนำำเกี่ยวกับ
การกำำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืนสำำหรับบริษัทจดทะเบียนอย่าง
ต่อเนื่อง
• การขยายฐานบุคลากรและความเชี่ยวชาญด้าน
ESG ในตลาดทุน (ESG Professionals)
• การพัฒนาหลักสูตรด้านบัญชีและการเงินสำำหรับ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของบริษัทจดทะเบียน
• การพัฒนาความรู้เพื่อการปรับตัวในยุค COVID-19
สำำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางเล็ก
• การยกระดับมาตรฐานการทดสอบและหลักสูตร
สำำหรับผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานสากล
อย่างต่อเนื่อง
• การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์สำำหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์บนเว็บไซต์
ห้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพ
• การพัฒนาแอปพลิเคชัน Prof. Link เพื่อจัดการ
ข้อมูลอบรมและต่อใบอนุญาตสำำหรับผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านหลักทรัพย์

การสนัับสนุุนเป้้าหมาย
SDGs

ประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน
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การเข้้าถึึง
ตลาดทุุน
อย่่างเท่่าเทีียม

• การพัฒนาความรู้และเตรียม • การพัฒนาแพลตฟอร์ม LiVE ซึ่งเป็นศูนย์ความรู้
พร้อมผู้ประกอบการรายย่อย
สำำหรับผู้ประกอบการ SMEs, Startups รวมถึง
เช่น SMEs, Startups รวมถึง
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ผู้ประกอบการเพื่อสังคมให้
ความรู้ที่จำำเป็นสำำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนอย่าง
ที่มีคุณภาพ
มีคุณภาพ
• การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ด้านการลงทุนตาม
• การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
เทรนด์ปัจจุบัน เช่น แคมเปญ “21-Day Challenge”
ด้านการเงินและการลงทุนที่
และต่อยอดหลักสูตร SET e-Learning Platform
หลากหลาย โดยเน้นช่องทาง • การพัฒนาช่องทางการลงทุนออนไลน์ที่ง่าย
ออนไลน์ที่สะดวก เข้าถึงง่าย
ต่อการใช้งานและตอบโจทย์ความต้องการของ
และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ลงทุน เช่น Settrade Streaming Fund+ หรือ
FundConnext เป็นต้น

การเงิินและ
การลงทุุน
อย่่างยั่่�งยืืน

• การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และ • การเผยแพร่ดัชนีความยั่งยืน SETTHSI ณ สิ้นปี
บริการด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน
2564 มีจำำนวนบริษัทจดทะเบียน 77 แห่ง คิดเป็น
(ESG Products and Services)
59.75% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
• การส่งเสริมความรู้และแนว • การพัฒนาหลักสูตร e-Learning: Sustainable
ปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน
Investment สำำหรับผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพ
อย่างยั่งยืน
ด้านหลักทรัพย์
• การขยายเครือข่ายความร่วมมือ • การเผยแพร่ข้อมูล ESG Rating ของบริษัท
กับภาคส่วนทั้งในตลาดทุน และ
จดทะเบียนสำำหรับผู้สนใจลงทุนในหุ้นยั่งยืน
องค์กรระดับประเทศ ส่งเสริม
ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com
แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน

การสนัับสนุุนเป้้าหมาย
SDGs

3) การพััฒนาและดููแลพนัักงาน
ประเด็็นสำำ�คััญ
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การปฏิิบััติิต่่อ
พนัักงานอย่่าง
เป็็นธรรม

• การพัฒนาสภาพแวดล้อมและ • การปรับรูปแบบการทำำงานและสนับสนุนเครื่องมือ
คุณภาพชีวิตการทำำงานของ
ดิจิทัลที่รองรับการทำำงานแบบ work from home
พนักงานให้สอดคล้องกับวิถี
สำำหรับพนักงาน
next normal
• การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำำนักงาน
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

การพััฒนา
ศัักยภาพ
พนัักงาน

• การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา • การเพิ่มหลักสูตรและช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์
ทักษะ (re-skill & up-skill)
ที่เหมาะกับทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน
ของพนักงานให้สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตลาดทุนใน
ทิศทางของอุตสาหกรรมและ
อนาคต
next normal

การสนัับสนุุนเป้้าหมาย
SDGs
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4) การพััฒนาและดููแลสัังคม
ประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน
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การส่่งเสริิม
ให้้คนไทย
เข้้าถึึงความรู้้�
ทางการเงิิน

• การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่ง • พัฒนาฟังก์ชันใหม่ เช่น การบันทึกเป้าหมาย
ทางการเงิน งบประมาณรายจ่าย ทรัพย์สินและ
เรียนรู้และเครื่องมือทางการ
หนี้สิน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้ Happy Money App
เงินและการลงทุนที่เหมาะกับ
เป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการเงินแบบครบวงจร
พฤติกรรมของประชาชนใน
• การพัฒนาสื่อความรู้ที่ทันสมัยและน่าสนใจ เช่น
ยุค next normal
บอร์ดเกม วางแผนการเงิน (Moneyfolio)
• การเพิ่มช่องทางเข้าถึงความรู้การเงินและการ
ลงทุนออนไลน์ เช่น การให้บริการพิพิธภัณฑ์
แบบ virtual tour หรือ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบ e-library ผ่าน Maruey Application

การสร้้าง
ผลลััพธ์์ที่่�ดีี
สู่่�สัังคม

• การเชื่อมโยงและขยายเครือข่าย • ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคมผ่าน
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น หลักสูตร
บนแพลตฟอร์ม SET Social
SE101 Online Offering SE101@University
Impact เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดี
หลักสูตร SE102 สำำหรับผู้ประกอบการเพื่อสังคม
สู่สังคมเป็นทวีคูณ
และโครงการ Impact Gym ที่เน้นเรียนรู้แบบ
• การมีส่วนร่วมกับสังคม และ
Coaching & Mentoring
ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่าง • สนับสนุนงบประมาณกว่า 103 ล้านบาท แก่
ภาครัฐ ภาคสังคม และหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ยั่งยืน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำำไปจัดหาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ และการวิจัยวัคซีนที่จำำเป็นต่อ
การป้องกันโรค COVID-19 อีกทั้งช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสหรือไม่ได้รับการคุ้มครองจาก
หลักประกันทางสุขภาพ ให้สามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพและบรรเทาผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์ดังกล่าว

การสนัับสนุุนเป้้าหมาย
SDGs

5) การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน

การจััดการ
อาคารที่่�
เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม
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• การจัดการ บำำรุงรักษา และดูแล
พื้นที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
ให้มีการใช้พลังงาน และ
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมคู่ค้า ผลิตภัณฑ์ และ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตามแนวปฏิบัติการจัดหาสีเขียว
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

• การจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (แผงโซลาร์)
• การปรับปรุงระบบกรองน้ำำทิ้ง รวมถึงระบบ
บำำบัดน้ำำเสียและระบบปรับสภาพน้ำำ
• การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ โดยนำำไป
เป็นเชื้อเพลิงสำำหรับผลิตปูนซิเมนต์
• ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในการดำำเนินธุรกิจ
ลงได้ 1.29% เมื่อเทียบกับปี 2563

การสนัับสนุุนเป้้าหมาย
SDGs

ประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน

การจััดการ
ก๊๊าซเรืือนกระจก
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
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• การส่งเสริมความร่วมมือกับ • สร้างพันธมิตรองค์กร ผ่านโครงการ Climate
บริษัทจดทะเบียน ภาคธุรกิจ
Care Collaboration Platform ลดปริมาณก๊าซ
ภาครัฐ และภาคสังคม เพื่อ
เรือนกระจกลงได้ 12,245 ตันคาร์บอนไดออกไซต์
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
เทียบเท่าต่อปี
จากกระบวนการดำำเนินธุรกิจ

5.2	ห่่วงโซ่่คุุณค่่าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
5.2.1	ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและระดมทุนเพื่อไปขยายธุรกิจ ขณะเดียวกัน
ก็พัฒนาช่องทางที่อำำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนและประชาชน สามารถลงทุนในธุรกิจและผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลาย เพื่อเก็บออม
และสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อทุกภาคส่วนเติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพจะนำำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น
อัตราการจ้างงานสูงขึ้น กำำลังซื้อจากผู้บริโภคมากขึ้น ทำำให้เกิดสภาพคล่องและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จนถึงการลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพัฒนาองค์กรและนำำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์ผู้ร่วมตลาดอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่กับการกำำกับดูแลองค์กรและตลาดทุนให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยคำำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการดำำเนินธุรกิจตั้งแต่การรับจดทะเบียนหลักทรัพย์ไปจนถึงการเผยแพร่ข้อมูลและ
ความรู้ด้านการลงทุนสู่สังคม
ความมั่่�นคงและมั่่�งคั่่�งของประเทศ
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลและภาครััฐ
การระดมทุุน

การลงทุุน

บริิษััทจดทะเบีียน

ผู้้�ลงทุุนสถาบัันใน
และต่่างประเทศ

ผู้้�ประกอบการธุุรกิิจ

ผู้้�ลงทุุนบุุคคล
และผู้้�สนใจลงทุุน

ตััวกลางตลาดทุุน
บริิษััทหรืือธุุรกิิจด้้านหลัักทรััพย์์
สมาคมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับตลาดทุุน

ความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และประเทศชาติิ
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นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำำคัญต่อการสร้างเครือข่ายภายในระบบนิเวศของตลาดทุนและเชื่อมโยงความร่วมมือกับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดทุนและสนัลสนุนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
การพัฒนาระบบกำำกับดูแลกิจการที่ดีและขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดทุนไปสู่ความยั่งยืน เป็นต้น
5.2.2	ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดยให้ความสำำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อนำำข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างเหมาะสม
ปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำำคัญต่อการดำำเนินงานขององค์กร จำำนวน 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) บริษัทจดทะเบียน
และผู้ประกอบการ 2) บริษัทสมาชิกและสถาบันตัวกลาง 3) ผู้ลงทุน 4) พนักงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 5) หน่วยงานกำำกับดูแล
และภาครัฐ และ 6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและภาคสังคม
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ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียบนห่่วงโซ่่คุุณค่่าของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิษััทจดทะเบีียนและ
ผู้้�ประกอบการ

• บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (SET) และ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(mai)
• ธุรกิจที่มีศักยภาพและ
สนใจเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
• ผู้ประกอบการรายย่อย
(SME) และสตาร์ทอัพ
(Startup)

บริิษััทสมาชิิก
และสถาบัันตััวกลาง

• บริษัทหลักทรัพย์
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน
• ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์
เช่น ผู้แนะนำำการลงทุน
นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วาง
แผนการลงทุน เป็นต้น
ผู้้�ลงทุุน

• ผู้ลงทุนบุคคล
• ผู้ลงทุนสถาบัน
• ผู้ลงทุนต่างประเทศ

ความคาดหวััง

ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม
การให้คำำปรึกษา

การรายงานผล

การอบรมสัมมนา

การประชุมหารือ

ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม

เว็บไซต์
และโซเชียลมีเดีย

ตััวอย่่างการตอบสนอง
ความคาดหวััง

• โอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนที่มี
คุณภาพได้อย่างสะดวก
• แพลตฟอร์มเพื่อการระดมทุนที่มี
ประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และ
เหมาะกับธุรกิจ
• กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่
ซับซ้อนและเอื้อต่อการดำำเนิน
ธุรกิจ
• กระบวนการเข้าจดทะเบียนที่ไม่
ซับซ้อนยุ่งยาก
• การได้รับการยอมรับจากผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย
• การได้รับข้อมูล ข่าวสาร และบริการ
ที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

• บริการให้คำำปรึกษาสำำหรับผู้ประกอบการที่
สนใจเข้าจดทะเบียนอย่างเท่าเทียม
• บริการความรู้ คำำปรึกษา และเครื่องมือ
สำำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี และ ESG
• พัฒนาโครงสร้าง แพลตฟอร์ม และบริการ
ดิจิทัลสนับสนุนการทำำธุรกิจ เช่น LiVE Platform
• พัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์สนับสนุนธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
• ยกระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ESG เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและตลาดทุน
• พัฒนาระบบงาน SETLink เพื่อสร้างความ
คล่องตัวให้ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น
Digital IPO และ e-Shareholder Meeting

• ระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่มั่นคง
ปลอดภัย และลดต้นทุนของธุรกิจ
• ระบบบริการแบบ end-to-end
ลดความซ้ำำซ้อนของการปฏิบัติงาน
• ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน
ที่หลากหลาย
• การขยายฐานผู้ลงทุนคุณภาพ
• ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์
มืออาชีพ

• บริการระบบซื้อขายหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยง
กับต่างประเทศในรูปแบบของ ETF และ
depositary receipts รองรับสกุลเงินที่
หลากหลาย
• บริการระบบซื้อขายกองทุนรวมครบวงจร
FundConnext
• พัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์
ให้สอดคล้องกับสภาวะของอุตสาหกรรม

• ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและ
สม่ำำเสมอ
• การลดต้นทุนจากการลงทุน
• ผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนที่หลาก
หลาย
• ระบบงานและการซื้อขายหลักทรัพย์
ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
• ข้อมูลความรู้ทางการเงินและการ
ลงทุน ที่เข้าถึงง่ายและเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจลงทุน

• บริการข้อมูลด้านการลงทุนและตลาดทุนที่
ครอบคลุมทั้งข้อมูลการเงินและ ESG
• บริการระบบงานดิจิทัล (digital on-boarding)
เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึง
ช่องทางลงทุน เช่น Settrade Streaming
Fund+, NDID
• บริการความรู้การลงทุนที่สอดคล้องกับวิถี
การใช้ชีวิตของผู้ลงทุนยุคใหม่
• เตรียมความพร้อมศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
• พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบซื้อขาย
ให้มีความปลอดภัย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
และมีเสถียรภาพตามมาตรฐานสากล
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กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ความคาดหวััง

ช่่องทางการมีีส่่วนร่่วม

ตััวอย่่างการตอบสนอง
ความคาดหวััง

พนัักงาน
กลุ่่�มตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

• ความมั่นคง / ความก้าวหน้าใน
อาชีพ
• การสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานอย่างโปร่งใส
• ความสมดุลของชีวิตและการทำำงาน
• บรรยากาศการทำำงานที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้

• พัฒนาระบบงานบริหารบุคคล ให้สอดคล้อง
กับกฎระเบียบและยุคดิจิทัล
• แผนพัฒนาพนักงานทุกระดับให้สอดคล้อง
กับทิศทางธุรกิจผ่านช่องทางการเรียนรู้ทั้ง
แบบออนไลน์และออฟไลน์
• สนับสนุนช่องทางสื่อสารและมีส่วนร่วมของ
พนักงานหลากหลายช่องทาง เช่น SET’s
Employee Club และ Virtual meeting เป็นต้น
• ส่งเสริมสุขภาวะการทำำงานและคุณภาพชีวิต
ที่ดีตามวิถี new normal เช่น work from
home / remote working

หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
และภาครััฐ

• การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
• ความร่วมมือในการผลักดัน
นโยบายรัฐ

• หารือแนวทางการพัฒนาตลาดทุนร่วมกับ
สำำนักงาน ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง
• แผนยกระดับคุณภาพการรายงานความยั่งยืน
ตามแบบ 56-1 One Report ร่วมกับ
สำำนักงาน ก.ล.ต. และองค์การบริหาร
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

• การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
และการลงทุนสำำหรับเยาวชนและ
ประชาชน
• การสานประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดี
สู่สังคม
• การเข้าถึงข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวขององค์กรและตลาดทุน
อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

• เผยแพร่ความรู้และเครื่องมือเกี่ยวกับการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลสำำหรับประชาชน
ทั่วไป เช่น Happy Money App เป็นต้น
• พัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงบริการ
ของห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์การลงทุน
INVESTORY
• ต่อยอด SET Social Impact Platform
เชื่อมโยงภาคธุรกิจ สังคม และกิจการเพื่อ
สังคมร่วมขยายผลลัพธ์และยกระดับคุณภาพ
ที่ดีสู่สังคม
• ขยายเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อลด
ก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการ Climate Care
Platfrom
• สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่อนไหว
ขององค์กรและตลาดทุนผ่านช่องทาง
ออนไลน์และออฟไลน์อย่างต่อเนื่อง
• สนับสนุนการดำำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน เช่น สภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และกองทุน
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

• สำำนักงานคณะกรรมการ
กำำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (สำำนักงาน
ก.ล.ต.)
• หน่วยงานภาครัฐ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ตลาดทุุนและภาคสัังคม

• สมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดทุน
• สื่อมวลชน
• สถาบันการศึกษา
• ประชาชนทั่วไป
• กิจการเพื่อสังคม
• มูลนิธิและเครือข่ายเพื่อ
ชุมชน
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5.3 ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
5.3.1 การบริิหารจััดการองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน
เป้าหมายสำำคัญ คือ การขับเคลื่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามทิศทางกลยุทธ์ Redefine Thai Capital Market Resiliency ภายใต้นโยบาย
การกำำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงที่ดี (โดยรายละเอียดปรากฎอยู่ในหน้า 90 และ หน้า 46 ตามลำำดับ) เพื่อเตรียม
ความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวของระบบงาน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ร่วมตลาด รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถ
เชื่อมโยงโอกาสของทุกภาคส่วนให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
การพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อตลาดทุุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการทำำงานและการให้บริการ
ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ได้แก่ มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 27001 มาตรฐานการ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 20000 และมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคล ISO 27701
• เทคโนโลยีภายในองค์กร เช่น การนำำระบบ Financial Management System มาใช้
		 ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน การนำำระบบ Robotic Process Automation (RPA)
		 มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำำงานที่คล่องตัวมากขึ้น และการพัฒนา Enterprise Mobile
		 Application (SET DNA App) เพื่อตอบสนองการทำำงานแบบ new normal
		 อย่างเต็มรูปแบบ เป็นต้น
• เทคโนโลยีสำำหรับผู้มีส่วนได้เสีย เน้นพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 สำำหรับตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างความคล่องตัวให้แก่ธุรกิจ
		 และผู้ลงทุนในยุคดิจิทัล ดังนี้

การยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานดิิจิิทััล และ
นวััตกรรม เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการเติิบโตของ
เศรษฐกิิ จ ช่่ ว ยสร้้ า งโอกาสและขยาย
ช่่องทางการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน เพื่่�อ
บรรลุุ เ ป้้ า หมายการจัั ด การภาคการเงิิ น
และลงทุุนที่่�ยั่่�งยืืน

1) การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของธุุรกรรมและระบบงานดิิจิิทััล
แผนงาน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

ระบบ Digital IPO

เพิ่มฟังก์ชั่นรองรับการใช้งาน Digital Signature เพื่ออำำนวยความสะดวกให้ผู้ออกหลักทรัพย์
สามารถยื่นคำำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงการยื่นคำำขอรับหลักทรัพย์
จดทะเบียนได้สะดวกมากขึ้น

ระบบ DAP e-Shareholder
Meeting

พัฒนาระบบบริการการประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีรูปแบบบริการ On-Cloud รองรับขั้นตอนการประชุมเสมือนจริง ตั้งแต่การลงทะเบียน
การเข้าร่วมประชุม ร่วมถึงการฟังก์ชั่นคำำถาม (e-Question) และฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)
ในปี 2564 มีบริษัทจดทะเบียนรับบริการรวม 53 บริษัท
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แผนงาน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

ระบบบริิการเพื่่�อเชื่่�อมต่่อ
ผู้้�ประกอบการกัับแพลตฟอร์์ม
ยืืนยัันตััวตน (Digital ID)

พัฒนาระบบเชื่อมต่อผู้ประกอบการกับแพลตฟอร์มยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ (Digital ID) ที่รองรับ
4 บริการ ได้แก่
(1) บริการ National Digital ID Proxy (NDID Proxy)
(2) บริการชำำระอากรแสตมป์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp Duty)
(3) บริการเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบบัตรประชาชน (DOPA Gateway)
(4) บริการเชื่อมต่อข้อมูลกับสำำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLO Gateway)
ในปี 2564 ธุรกรรมดังกล่าวเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะบริการ NDID Proxy เนื่องจาก
มีการเปิดบัญชีออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โครงการ Common
Infrastructure for Brokers
Back Office System
ในรููปแบบ Application Service
Provider (ASP)

ร่วมกับ KG Information Systems Co. Ltd. (KGiSL) ยกระดับระบบปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์
สร้างทางเลือกและโอกาสสำำหรับบริษัทสมาชิก ช่วยลดต้นทุนการดำำเนินงานและรองรับความ
ต้องการและการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต

การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
ของระบบซื้้�อขายหลัักทรััพย์์

ปรับปรุงระบบซื้อขายหลักทรัพย์ (trading system upgrade) สำำหรับบริษัทสมาชิก เช่น self-match
prevention, long order for equity market, pre trade risk management (PTRM) พร้อมรองรับ
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น single stock options เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ระบบซื้้�อขายกองทุุนรวม
FundConnext

พัฒนาระบบงานเพื่อรับ-ส่งข้อมูลการซื้อขายกองทุนรวมและการชำำระราคาระหว่างบริษัทนายหน้า
ซื้อขายหน่วยลงทุน (distributor) และบริษัทจัดการลงทุน ทำำให้ในปี 2564 มีธุรกรรมซื้อขาย
กองทุนรวมมากกว่า 33,000 รายการต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่า 160% จากปี 2563 และผู้ใช้บริการที่
เป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น 12 แห่งรวมเป็น 46 แห่ง

ระบบชำำ�ระเงิินสำำ�หรัับตลาดทุุน
(Payment System for
Capital Market)

ขยายบริการ Direct Debit Registration เพื่อสนับสนุนการเปิดบัญชี การโอนเงิน การหักบัญชี
หรือการชำำระดุลผ่านระบบดิจิทัลตลอดกระบวนการ ทำำให้ในปีที่ผ่านมีจำำนวนธุรกรรมเติบโต
เพิ่มขึ้น 33%

ระบบ e-Open Account

พัฒนาระบบเปิดบัญชีออนไลน์ (e-Open Account) ที่สามารถกรอกข้อมูลเพียงครั้งเดียวสามารถ
เปิดบัญชีลงทุนในผลิตภัณฑ์ได้ทุกประเภท

2) การพััฒนาช่่องทางการลงทุุนดิิจิิทััล
แผนงาน
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โปรแกรม Streaming Fund+

เพิ่มช่องทางการซื้อขายกองทุนรวมครบวงจรบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ settrade.com เพื่อ
อำำนวยความสะดวกในการซื้อขายและสร้างแผนการลงทุนในกองทุนรวมได้ในแพลตฟอร์มเดียว
รองรับการจำำนวนผู้ลงทุนในกองทุนรวมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรม Options Starter

เพิ่มช่องทางการซื้อขายอนุพันธ์บนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ settrade.com เพื่ออำำนวยความ
สะดวกให้ผู้ที่เริ่มต้นซื้อขาย Options มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพคล่องของออปชั่นตามทิศทางของ
ตลาดในภาวะขาขึ้นหรือขาลง (long call หรือ long put) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสิน
ใจของผู้ลงทุน

รายงานประจำำ�ปีี 2564

3) การพััฒนาระบบบริิการข้้อมููลเพื่่�อการลงทุุน
แผนงาน
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Company Snapshot

พัฒนาและเผยแพร่ระบบข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน “Company Snapshot” เพื่อให้ผู้ลงทุน
เข้าถึงข้อมูลสำำคัญในการตัดสินใจลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ข้อมูลที่อ้างอิงจาก
รายงานประจำำปี แผนการดำำเนินธุรกิจ ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ เป็นต้น โดยสามารถดูข้อมูล
Company Snapshot พร้อมส่งคำำสั่งซื้อขายได้ทันทีผ่านระบบ Settrade Streaming

ESG Ratings บริิการข้้อมููลการ
ประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนของ
บริิษััทจดทะเบีียน

ร่วมมือกับผู้ให้บริการข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Rating Agencies) อีกจำำนวน 2 ราย
ได้แก่ MSCI และ S&P Global เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลประเมินด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย
(ESG Ratings) ผ่านเว็บไซต์ settrade.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากปี 2563 มีผู้ให้บริการข้อมูล
จำำนวน 2 ราย ได้แก่ Arabesque S-ray และ Vigeo Eiris ทำำให้ในปี 2564 มีผู้ให้บริการเพิ่มเป็น
จำำนวน 4 ราย

4)	ทิิศทางการมุ่่�งสู่่�ตลาดทุุนดิิจิิทััล

ในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีแผนมุ่งสู่การเป็นตลาดทุนดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบงาน
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องรองรับการให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Assets Exchange: TDX) สำำหรับ
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบของโทเคนดิจิทัล (digital token) และบริการกระเป๋าเงินดิจิทัล (e-Wallet) ผ่านขั้นตอน
Initial Coin Offering (ICO) เพื่อเพิ่มโอกาสระดมทุนให้กับภาคธุรกิจและสร้างทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่มองหาผลิตภัณฑ์การลงทุน
รูปแบบใหม่ นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์ม LiVE Exchange เพื่อต่อยอดระบบนิเวศตลาดทุนไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อย
Startups และผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่มีศักยภาพ ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเท่าเทียม
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5.3.2 การสร้้างคุุณค่่าตลาดทุุน
เป้าหมายที่สำำคัญ คือ การเพิ่มศักยภาพและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการขยายผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศของตลาดทุนอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ ตั้งแต่กระบวนการนำำบริษัทเข้าจดทะเบียนจนถึงการขยายฐาน
ผู้ลงทุน โดยมีประเด็นสำำคัญดังนี้
การพััฒนาคุุณภาพธุุรกิิจและบุุคลากรในตลาดทุุน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนและบุคลากรในตลาดทุน
รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่มีศักยภาพทุกขนาด ซึ่งมีบทบาทสำำคัญต่อการขยาย
ตลาดทุนให้มั่นคงเข้มแข็ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงส่งเสริมความรู้และทักษะของทุกคน
อย่างเท่าเทียม เพื่อเปิดมุมมอง สร้างแนวคิด และวางรากฐานธุรกิจที่คำำนึงถึงความ
สามารถในการทำำกำำไร ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโต
ไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยมีผลการดำำเนินงานที่สำำคัญ ดังนี้

การเสริิมสร้้างทัักษะและความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็นแก่่
บุุคลากรของตลาดทุุน ช่่วยสร้้างผลผลิิตที่่�
ตอบโจทย์์ ทั้้� ง ในเชิิ ง คุุ ณ ภาพและปริิ ม าณ
และเป็็ น กลไกที่่� นำำ� พาตลาดทุุ น ไปสู่่�การ
เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

1) การพััฒนาธุุรกิิจและความยั่่�งยืืนสำำ�หรัับบริิษััทจดทะเบีียน
แผนงาน
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ห้้องเรีียนบริิษััทจดทะเบีียน

• พัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือส่งเสริมความรู้และทักษะของผู้บริหารและบุคลากรด้านการเงิน
การบัญชี กฏระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จำำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยเผยแพร่ชุดความรู้
ทั้งหมด 56 ชิ้นผ่านระบบ SETLink
• จัดสัมมนาออนไลน์หลักสูตรด้านการเงินและบัญชีเป็นประจำำทุกปี เช่น “แนวโน้ม ทิศทางการทำำ
M&A และกลยุทธ์การทำำ M&A” “สรุปสาระสำำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs
ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564” และ “หลักสูตรสำำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการบัญชี
และการเงิน” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 5,500 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 119%

การพััฒนา ESG สำำ�หรัับบริิษััท
จดทะเบีียน

การส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
• ส่งเสริมความรู้และให้คำำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การตลาด และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สำำหรับบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรค COVID-19 ให้มีความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและรักษา
ศักยภาพ ในการแข่งขันทางธุรกิจในยุค new normal มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
จำำนวน 215 แห่ง จากทุกอุตสาหกรรม
• ให้คำำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเด็น ESG สำำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ
บริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จำำนวน 28 บริษัท ผ่านโครงการ SD Journey
เพื่อให้บริษัทเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำำแผนงาน ESG ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร สามารถ
นำำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
• สร้างเครือข่าย SET ESG Expert Pool เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ขยายผลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนสู่ตลาดทุน โดยมีสมาชิกรุ่นแรก
จำำนวน 120 คน

รายงานประจำำ�ปีี 2564

แผนงาน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

การยกระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูล ESG
• จัดหลักสูตรและแบบทดสอบออนไลน์ “การรายงาน ESG ตาม One report” โดยมีบุคลากร
จากบริษัทจดทะเบียน 462 แห่ง จำำนวน 784 คน ลงทะเบียนเรียนและทดสอบหลักสูตร ซึ่ง
มีผู้ผ่านการทดสอบ 87% จากจำำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
• จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำำปรึกษาเกี่ยวกับการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถรายงานข้อมูล ESG ได้อย่างมีคุณภาพตามบริบท
ของธุรกิจ และสอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs รวมถึง
มาตรฐานการรายงานสากล เช่น GRI Standards โดยมีบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ 98%
สามารถจัดทำำเค้าโครงเนื้อหาการรายงาน ESG ที่เหมาะกับธุรกิจ จากจำำนวนบริษัทจดทะเบียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 109 แห่ง ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม
• จัดกิจกรรม “ESG One Report Clinic” เพื่อให้คำำปรึกษาและเตรียมพร้อมรายงาน ESG
ตามแบบ 56-1 One Report มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 319 แห่ง
การประเมินคุณภาพการดำำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน
• ประเมินผลการดำำเนินงานด้านความยั่งยืนสำำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยมีจำำนวนบริษัทจดทะเบียน
ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment:
THSI) เพิ่มขึ้นจาก 124 แห่ง เป็น 146 แห่ง คิดเป็น 66% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดทั้งหมด
• สนับสนุนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD)
เพื่อประเมินรายงานการกำำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report
of Thai Listed Company: CGR) โดยในปี 2564 บริษัทจดทะเบียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84%
สะท้อนถึงการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอย่างโปร่งใส
• ปรับปรุงแบบประเมิน CGR ใหม่ (New CGR) เพื่อยกระดับผลการดำำเนินงานด้านการ
กำำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report และพัฒนาการด้าน ESG ปัจจุบัน
การส่งเสริมธุรกิจยั่งยืนสู่ระดับสากล
• เตรียมความพร้อมบริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ดัชนีด้านความยั่งยืนสากล ทำำให้
ในปี 2564 มีจำำนวนบริษัทที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี Dow Jones Sustainability Indices (DJSI),
MSCI ESG Universal Index และ FTSE4Good Emerging Markets Index มากเป็นอันดับที่ 1
ของอาเซียน
• S&P Global จัดอันดับความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทยจำำนวน 10 แห่ง ให้อยู่ในระดับ
Gold Class ในรายงาน ‘The Sustainability Yearbook 2021’ ซึ่งประเทศไทยมีจำำนวนบริษัท
จดทะเบียนสูงสุดในระดับ Gold Class จากการประเมินความยั่งยืนใน 40 ประเทศทั่วโลก
2) การพััฒนาผู้้�ประกอบวิิชาชีีพหลัักทรััพย์์ของสถาบัันตััวกลาง

ร่วมมือกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เพื่อกำำหนดแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพบุคลากร
สำำหรับบริษัทหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตลาดทุนปัจจุบัน โดยออกแบบหลักสูตรเฉพาะตามบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ ได้แก่ ผู้แนะนำำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการหลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและบริการด้านการลงทุนให้ตรงตามทิศทางของ
ธุรกิจหลักทรัพย์ในยุคดิจิทัลและแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable investment)
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ห้้องเรีียนผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ

• พัฒนาหลักสูตรความรู้สำำหรับผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ให้ทันสมัยและรองรับทิศทางของ
ธุรกิจหลักทรัพย์ในยุคดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (sustainable
investment) ที่ให้ความสำำคัญต่อการลงทุนโดยคำำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG โดยเน้นเผยแพร่
ความรู้ในรูปแบบ live training เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมเสมือนในห้องเรียนจริง ควบคู่ไปกับ
การจัดทำำ e-Learning ในเว็บไซต์ห้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพ จำำนวน 72 หลักสูตร ครอบคลุม
เนื้อหาด้าน Fundamental Analysis, Comply with Regulatory, Product Expert, Investment
Strategy และ Self Development มีผู้เข้าถึงความรู้ดังกล่าวกว่า 8,000 คน
• พัฒนาหลักสูตรใหม่ 15 หลักสูตรและเผยแพร่ micro-learning 15 ชิ้น โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพ
หลักทรัพย์ ได้แก่ แนะนำำการลงทุน นักวิเคราะห์การลงทุน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
หลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวรวมกว่า 8,000 คน

การยกระดัับมาตรฐาน
การทดสอบผู้้�ประกอบวิิชาชีีพ
หลัักทรััพย์์

• ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ของ Certified Investment and Securities Analysis (CISA) ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนและยกระดับมาตรฐานความรู้ของบุคลากรรุ่นใหม่ให้ตรงตาม
ความต้องการของอุตสาหกรรม โดยได้รับการรับรองจากสำำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นหลักสูตร
ใหม่ของ (CISA) สำำหรับการขึ้นทะเบียนของผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ พร้อมเผยแพร่
หลักสูตรดังกล่าวผ่านสื่อความรู้และช่องทางสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย
กว่า 30,000 คน สามารถเข้าถึงข้อมูลของหลักสูตรได้โดยสะดวก
• พัฒนาหลักสูตรใหม่ของ CISA ในระดับพื้นฐาน “Accredited Investment and Securities
Analyst (AISA)” เพื่อขยายโอกาสในการผลิตบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน
เข้าสู่ตลาดทุน ในปี 2564 มีนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตร AISA กว่า 3,200 คน
และมีผู้ได้รับทุนทดสอบหลักสูตรภายใต้โครงการ New Breed Financial Professional
จำำนวน 660 คน
• ต่อยอดพัฒนาแอปพลิเคชัน Professional Link เพื่อจัดการข้อมูลอบรมและต่อใบอนุญาตสำำหรับ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านหลักทรัพย์

รายงานประจำำ�ปีี 2564

การเข้้าถึึงตลาดทุุนอย่่างเท่่าเทีียม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้ธุรกิจและผู้ประกอบการทุกขนาดทุกอุตสาหกรรม
รวมถึงผู้ลงทุนและประชาชนที่สนใจลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดทุนอย่างเท่าเทียม
โดยคำำนึงถึงการสร้างช่องทางเผยแพร่ความรู้ การระดมทุน และการลงทุนที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ทุกคนสามารถเข้ามา
ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เตรีียมความพร้้อมและสร้้างความรู้้�สำ�ำ หรัับ
ผู้้�ประกอบการ เพื่่� อขยายฐานและสร้้ า ง
โอกาสการเข้้ า ถึึ ง ตลาดทุุ น สำำ� หรัั บ ธุุ ร กิิ จ
ทุุกขนาดอย่่างเท่่าเทีียม

1) การพััฒนาศัักยภาพของผู้้�ประกอบการอย่่างเท่่าเทีียม
แผนงาน
ห้้องเรีียนผู้้�ประกอบการและ
LiVE Platform

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

• พัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือที่จำำเป็นต่อการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน
สำำหรับผู้ประกอบการ เช่น sustainable entrepreneur and innovation, management,
marketing, accounting และ entrepreneurial finance & fundraising รวมกว่า 150 ชิ้น
โดยเผยแพร่หลักสูตรและเครื่องมือต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ SET และ LiVE Platform ทำำให้มี
ผู้เข้าถึงความรู้ผ่านช่องทางดังกล่าวกว่า 1.16 ล้านวิว
• พัฒนาเครื่องมือประเมินความพร้อมธุรกิจก่อนเข้าระดมทุน (Capital Market Readiness
Assessment: CMRA) เพื่อใช้ในการวัดความรู้และความพร้อมของธุรกิจ SMEs และ Startups
กลุ่มเป้าหมาย กว่า 44,000 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างศักยภาพก่อนเข้าสู่ตลาดทุน

2) การเข้้าถึึงการลงทุุนสำำ�หรัับทุุกคน
แผนงาน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

การพััฒนาความรู้้�ผู้้�ลงทุุน

• พัฒนาคลังความรู้บนเว็บไซต์ห้องเรียนนักลงทุนกว่า 650 รายการ ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย
และเหมาะสมกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ผู้ลงทุนมือใหม่ไปถึงผู้ลงทุนมืออาชีพ
โดยเน้นนำำเสนอผ่านช่องทางดิจิทัลที่เข้าถึงง่าย เช่น กิจกรรมห้องเรียนนักลงทุน Live มี
จำำนวนผู้เข้าชมกว่า 80,000 วิว รวมถึงช่องทางดิจิทัลบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทำำให้มีผู้เข้าถึง
ความรู้ 11.95 ล้านวิว
• ริเริ่มแคมเปญ “21-Day Challenge” ภารกิจท้าทายตัวเองใน 21 วัน ให้เลือกหุ้นได้ เทรดหุ้นเป็น
ด้วยการเรียนรู้และจดบันทึกความคืบหน้าของตัวเองตลอด 21 วัน เพื่อเสริมสร้างวินัยการลงทุน
และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่การเป็นผู้ลงทุนมืออาชีพ พร้อมจัดทำำสื่อการเรียนรู้และ
เครื่องมือออนไลน์ที่สามารถนำำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนได้จริง

การขยายฐานและเพิ่่�มโอกาส
การลงทุุน

• ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ บลจ. กรุงไทย จำำกัด (มหาชน) ริเริ่ม
โครงการ “AOM YOUNG” ส่งเสริมวินัยการออมให้นิสิตนักศึกษาในกองทุนกู้ยืมเงินกับ กยศ.
เพื่อเก็บออมผ่านกองทุนรวม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการเงินที่ดีเพื่ออนาคต ครอบคลุม
นิสิตนักศึกษากว่า 170,000 คน
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• พัฒนาช่องทางลงทุนใหม่ โดยต่อยอดโครงการ “Point to Invest” เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถ
แลกคะแนนสะสมเป็นเงินลงทุนในกองทุนรวมได้ ในปี 2564 มีพันธมิตรบัตรเครดิตเพิ่มอีก
2 ราย ได้แก่ ธนาคารยูโอบี และ บ.อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส (Krungsri First Choice)
รวมเป็น 8 ราย และร่วมกับพันธมิตรโปรแกรม loyalty โดยมีบัตร Blue Card เป็นรายแรก
ทำำให้โครงการ Point to Invest สามารถเข้าถึงฐานลูกค้ากว่า 23 ล้านคน
การเข้้าถึึงข้้อมููลการลงทุุน
ผ่่านสื่่�อดิิจิิทััล

• ผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดีย เช่น facebook, youtube, line รวมถึงช่องทางใหม่ twitter เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุน new gen ทำำให้ในปี 2564 มีผู้ติดตามจากทุกแพลตฟอร์มทางโซเชียลมีเดีย
กว่า 2.9 ล้าน followers เพิ่มขึ้น 20% จากปี 2563
• ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น www.set.or.th, www.settrade.com และ
www.setinvestnow.com ในปี 2564 มีผู้เข้าชมรวมกันทุกเว็บไซต์กว่า 1,000 ล้านวิว เพิ่มขึ้น
30% จากปี 2563
• ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนผ่านหลากหลายช่องทางในทุกแพลตฟอร์ม เช่น
Virtual Conference “SET in the City”
• จำำนวนสมาชิก SET Member เพิ่มขึ้นจาก 7 แสนรายเป็น 1 ล้านรายในปี 2564 อีกทั้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังนำำเทคโนโลยี machine learning มาใช้วิเคราะห์ big data เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและนำำเสนอข้อมูล ความรู้ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำำนึงถึงความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

การเงิินและการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดด้านการเงิน
และการลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อให้กลไกของตลาดทุนหนุนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุล ดังนี้

สร้้างตลาดทุุนที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพผ่่านการส่่งเสริิม
ความรู้้�ด้้ า นการลงทุุ น อย่่ า งรัั บ ผิิ ด ชอบ
พร้้ อ มสานความร่่ ว มมืื อ กัั บ ภาคส่่ ว นที่่�
เกี่่�ยวข้้อง สู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

1) การส่่งเสริิมการลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืน
แผนงาน
ดััชนีีด้้านความยั่่�งยืืน
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• เผยแพร่ SETTHSI Index ดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) เพื่อสะท้อนความเคลื่อนไหว
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำำเนินธุรกิจโดยคำำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ดัชนี SETTHSI เป็นทั้งดัชนีอ้างอิงเพื่อวัดผลการลงทุน (Benchmark Index) และ
ดัชนีอ้างอิงเพื่อออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ เช่น กองทุนรวมหรืออีทีเอฟที่อ้างอิงรายชื่อ
หุ้นยั่งยืน ณ สิ้นปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหลักทรัพย์อยู่ในดัชนี SETTHSI จำำนวน 77
บริษัท คิดเป็น 59.75% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม

แผนงาน
การส่่งเสริิมความรู้้�ด้้านการ
ลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืนสำำ�หรัับ
สถาบัันตััวกลางและผู้้�ลงทุุน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

• พัฒนาหลักสูตรความรู้ด้าน ESG สำำหรับผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์ 16 หลักสูตร
เพื่อสนับสนุนการลงทุนอย่างยั่งยืนและการออก ESG Investment Products/Services ใน
ตลาดทุน พร้อมเผยแพร่หลักสูตรและสื่อความรู้กว่า 40 ชิ้นผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทำำให้ผู้
ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพหลักทรัพย์กว่า 9,200 คนเข้าถึงได้โดยสะดวก
• ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมมือกันพัฒนาแนวทาง
การลงทุนที่ยั่งยืนสำำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน (บลจ.) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
เพื่อให้ บลจ. สามารถนำำประเด็นด้าน ESG ไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การสร้้างเครืือข่่ายตลาดทุุนเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
แผนงาน
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การประสานความร่่วมมืือ
เพื่่�อพััฒนาความยั่่�งยืืน
สำำ�หรัับตลาดทุุนไทย

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำำนักงาน ก.ล.ต. สำำนักงาน
คณะกรรมการกำำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสำำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จัดตั้งคณะทำำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน (Working Group
on Sustainable Finance) เพื่อร่วมกันจัดทำำและเผยแพร่แนวปฏิบัติ Sustainable Finance
Initiative for Thailand เพื่อกำำหนดกรอบทิศทางการดำำเนินงานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
และสถาบันการเงิน

การประสานความร่่วมมืือ
เพื่่�อพััฒนาความยั่่�งยืืน
ระหว่่างประเทศ

• เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม virtual conference “ASEAN Exchanges CEOs Meeting ครั้งที่ 32”
โดยมีผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์อาเซียนเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับตลาดทุนอาเซียนให้โดดเด่นในระดับสากล รวมถึงการจัดตั้ง
คณะทำำงานด้าน ESG เพื่อศึกษามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนสำำหรับ
ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนนำำข้อมูลด้าน ESG ไปพิจารณาตัดสินใจลงทุน
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5.3.3 การพััฒนาและดููแลพนัักงาน
เป้าหมายที่สำำคัญ คือ การพัฒนาและเตรียมพร้อมศักยภาพบุคลากรของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีทักษะความสามารถรองรับสภาพแวดล้อม
ของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร “SET DNA” ให้เข้มแข็งภายใต้บรรยายกาศที่เปิดกว้าง
เหมาะกับการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม เพื่อทำำให้เกิดความผูกพันในองค์กรและร่วมกันตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
องค์กร และสังคม

SET DNA
Leadership

Proactive

Proficient

Partnership

Sustainable

การเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�กล้้าคิิด
กล้้าทำำ� กล้้าตััดสิินใจเพื่่�อ
นำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�ดีีกว่่าเดิิม

การทำำ�งานเชิิงรุุก
กระตืือรืือร้้น
และมีีแรงผลัักดััน
พร้้อมเผชิิญกัับอุุปสรรค
และความท้้าทาย

มีีความเป็็นมืืออาชีีพ
ในการทำำ�งาน
ให้้บรรลุุเป้้าหมาย
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

มุ่่�งทำำ�งานเป็็นทีีมและ
สานสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น
เพื่่�อให้้เกิิดความร่่วมมืือ
ในการขยายความสำำ�เร็็จ
ร่่วมกััน

ปฏิิบััติิหน้้าที่่�โดยคำำ�นึึงถึึง
การพััฒนาเศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้เติิบโตไปพร้้อมกััน
อย่่างยั่่�งยืืน

การปฏิิบััติิต่่อพนัักงานอย่่างเป็็นธรรม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยคำำนึงถึง
สิทธิมนุษยชน ตั้งแต่การสรรหาว่าจ้าง การดูแลพนักงาน การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน อีกทั้งหาแนวทางจูงใจให้พนักงาน
เกิดความรู้สึกผูกพันและมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำำเนินงานที่สำำคัญ ดังนี้

สร้้างโอกาสที่่เ� ท่่าเทีียม ยึึดมั่่น� ในการปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมายเเรงงานเเละสิิ ทธิิ ม นุุ ษ ยชน
พร้้อมตอบสนองความคาดหวัังของพนัักงาน
อย่่างเหมาะสมและเป็็นธรรม

1)	สถิิติิพนัักงาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สรรหาและพิจารณาคัดเลือกพนักงานจากคุณสมบัติ ความสามารถ และทัศนคติของผู้สมัครที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับตำำแหน่งงานและค่านิยมขององค์กรอย่างเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติและตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอก เพศ
ความพิการ อายุ สถาบันการศึกษา ความเชื่อทางศาสนา และความคิดเห็นทางการเมือง
ปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีพนักงานรวมทั้งหมด 759 คน โดยพนักงานทั้งหมดมีอายุเฉลี่ยที่ 42 ปี และอายุงานเฉลี่ย 15 ปี
สำำหรับอัตราการลาออกโดยสมัครใจของพนักงานคิดเป็น 4.5%
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พนัักงานรวมทั้้�งหมด

อายุุงานเฉลี่่�ย

759 คน

อายุุพนัักงานเฉลี่่�ย

15 ปีี

42 ปีี

ตารางสถิิติิและอััตราพนัักงาน จำำ�แนกตามเพศ

ชาย

ชาย

หญิิง

245 คน

514 คน

100%

32%

หญิิง

68%
ตารางสถิิติิและอััตราการลาออกโดยสมััครใจของพนัักงาน จำำ�แนกตามเพศ

ชาย

ชาย

หญิิง

13 คน

22 คน
รวม 35 คน หญิิง
63%

100%

ตารางสถิิติิและอััตราพนัักงาน จำำ�แนกตามระดัับ

37%

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

อายุุ

ชาย

หญิิง

ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับต้น
พนักงาน
รวม

15
29
68
133
245

11
45
126
332
514

100%

3%
ผู้้�บริิหารระดัับกลาง
10%
ผู้้�บริิหารระดัับต้้น
25%

พนัักงาน

62%

ตารางสถิิติิและอััตราพนัักงาน จำำ�แนกตามอายุุ

อายุุ

มากกว่า 50 ปี
30 ถึง 50 ปี
น้อยกว่า 30 ปี
รวม

ชาย

หญิิง

45
173
27
245

140
329
45
514

มากกว่่า 50 ปีี

น้้อยกว่่า 30 ปีี

9%

100%

24%

30 ถึึง 50 ปีี

66%
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2) ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยของพนัักงาน
แผนงาน
มาตรการป้้องกัันการระบาด
ของโรค COVID-19
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มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 สำำหรับพนักงาน
• จัดหาวัคซีนโควิด-19 สำำหรับพนักงานและบุคคลใกล้ชิด รวมถึง booster dose
• สนับสนุนให้พนักงานทำำงานจากที่บ้าน (work from home) เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทาง
มาปฏิบัติงานที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสัดส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานจากที่บ้าน
คิดเป็น 84% รวมถึงสนับสนุนระบบงานและอุปกรณ์การทำำงานแบบ remote working โดยมี
บริการจัดส่งคอมพิวเตอร์ Pocket Wi-Fi รวมถึงอุปกรณ์สำำนักงานที่จำำเป็นให้ถึงบ้าน
• พัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพบนแอปพลิเคชัน SET DNA และตั้งจุดคัดกรองสุขภาพก่อน
เข้าอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
• จัดหาชุดป้องกัน COVID-19 สำำหรับพนักงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์
พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานในอาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
• จัดหาที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตตามโครงการ “เพื่อนคู่คิด by SET & Relation Flip”
• เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ผ่านช่องทาง
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เช่น Facebook LIVE โดยผู้บริหารระดับสูง และ SET Open Talk เป็นต้น
การรับรองมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยของตลาดหลักทรัพย์ฯ
• มาตรฐาน Fitwel Viral Response Module โดย Center for Active Design (CfAD)
เป็นการรับรองมาตรฐานองค์กรและอาคารที่มีการจัดการและมาตรการเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ
ของโรคติดต่อทางเดินหายใจ
• มาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA และ SHA Plus)
ในพื้นที่ SET Canteen เป็นการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการที่มีมาตรการความสะอาด
และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้เกิดความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
• มาตรฐาน THAI STOP COVID+ โดยกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่ SET Canteen และ
ห้องประชุมสัมมนา เป็นการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามแนวทาง COVID Free Setting
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

การดููแลสุุขภาพ
ของพนัักงาน

• เพิ่มช่องทางบริการของห้องพยาบาลให้สามารถบริการได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพนักงานที่
ปฏิบัติงานในอาคารและทำำงานจากที่บ้าน รวมถึงปรับปรุงบริการตรวจสุขภาพประจำำปี
ณ โรงพยาบาลที่พนักงานสะดวกแทนการตรวจสุขภาพที่อาคารสำำนักงาน ตลอดจนสนับสนุน
ให้พนักงานฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อีกด้วย
• ในปี 2564 พนักงานมีอัตราการลาป่วยเฉลี่ย 1.72 วันทำำการ และไม่พบอุบัติเหตุหรือการได้รับ
เชื้อโรคอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ไม่่พบอุุบััติิเหตุุหรืือการได้้รัับเชื้้�อโรค
อัันสืืบเนื่่�องมาจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่�

“Zero”
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3) การจััดสรรสวััสดิิการอย่่างเหมาะสมและเป็็นธรรม
แผนงาน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

การรวมกลุ่่�มของพนัักงาน
เพื่่�อร่่วมหารืือเกี่่�ยวกัับ
การจััดสวััสดิิการและ
ผลประโยชน์์สำำ�หรัับพนัักงาน

• แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการกองทุนสำำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชุม
หารือระหว่างตัวแทนผู้บริหารและพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณา
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและเป็นธรรมกับพนักงานทุกคน

การเพิ่่�มศัักยภาพการออม
และการวางแผนการเงิิน
สำำ�หรัับพนัักงาน

• จัดตั้งกองทุนสำำรองเลี้ยงชีพสำำหรับพนักงาน (PVD) โดยพนักงานมีทางเลือกในการสะสมเงินได้
สูงสุด 15% ของเงินเดือน และตลาดหลักทรัพย์ฯ สมทบให้อีก 10% ของเงินเดือน อย่างไรก็ตาม
มีการสื่อสารความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง
• จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเป็นช่องทางการออมสำำหรับพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ สิ้นปี
2564 มีพนักงานเป็นสมาชิกจำำนวน 579 คน คิดเป็น 76% ของพนักงานทั้งหมด
• จัดสวัสดิการเงินเคหะสงเคราะห์และสวัสดิการเงินกู้สำำหรับพนักงาน เช่น การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
การซื้อรถยนต์ เป็นต้น

การส่่งเสริิมการศึึกษา
ของพนัักงาน

• จัดสรรทุนการศึกษาสำำหรับพนักงานตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ทั้งในและต่างประเทศ ในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาตนเองและนำำความรู้ประสบการณ์มาพัฒนา
องค์กรต่อไป

4) การมีีส่่วนร่่วมและความผููกพัันของพนัักงาน
แผนงาน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

สโมสรพนัักงาน
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

• สนับสนุนการจัดตั้งสโมสรพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ (ส.พ.ต.) โดยมีคณะกรรมการ ส.พ.ต.
มาจากพนักงานที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งคราวละ 21 คน มีวาระดำำรงตำำแหน่ง 1 ปี เพื่อ
ทำำหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานตามค่านิยมขององค์กร SET DNA
นอกจากนี้ ส.พ.ต. ยังเป็นช่องทางให้พนักงานเรียนรู้แบบ on-the-job training เพื่อพัฒนา
ทักษะจากการทำำงานนอกเหนือจากงานประจำำ ช่วยฝึกฝนภาวะผู้นำำ การแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ และความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2564 ส.พ.ต. จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างพนักงานและองค์กรตามแนวทาง remote working ภายใต้แนวคิด Chance for Change
โดยเน้นกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

ช่่องทางการสื่่�อสาร
กัับพนัักงาน

• รายการ “พี่ปุยชวนคุยกัน” ผ่าน Facebook Live เป็นช่องทางสื่อสารออนไลน์แบบ two-way
communication เพื่อให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยน และสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
เกี่ยวกับข่าวสารและนโยบายที่สำำคัญขององค์กร โดยในปี 2564 รายการดังกล่าวเผยแพร่
รวม 25 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมคิดเป็น 80%
• SET Open Talk เป็นช่องทางออนไลน์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองการทำำงานและการใช้ชีวิต
ภายในองค์กรระหว่างพนักงาน คณะกรรมการ และผู้จัดการ โดยมีการนำำข้อมูลเหล่านี้
ไปดำำเนินการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรต่อไป
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แผนงาน
ความผููกพัันของพนัักงาน
ต่่อองค์์กร
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• ร่วมกับ Kincentric บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำำด้านการบริหารงานบุคคล ในการสำำรวจและประเมินผล
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อนำำข้อมูลมาพัฒนาและจัดการทรัพยากรบุคคล
ในปี 2564 มีพนักงานร่วมตอบแบบสำำรวจ 100% ซึ่งจากผลสำำรวจพบว่าคะแนนเฉลี่ย
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเท่ากับ 78% เท่ากับในปี 2563
ระดัับความผููกพัันของพนัักงาน

78%
การพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางการดำำเนินงาน
ขององค์กรและค่านิยม SET DNA เน้นจัดการเรียนรู้ตามวิถี new normal ที่คำำนึงถึง
ความหลากหลายของหลักสูตรและความต้องการเรียนรู้ของพนักงานแต่ละกลุ่ม
อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของพนักงานให้พร้อมสำำหรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน

พัั ฒ นาทัั ก ษะพนัั ก งานให้้ ร องรัั บ การ
เปลี่่�ยนแปลงของอุุตสาหกรรมและสามารถ
นำำ�ศัักยภาพของตนเองไปสร้้างประโยชน์์
ให้้แก่่ส่่วนรวม

1) การส่่งเสริิมความรู้้�และทัักษะในการปฏิิบััติิงาน
แผนงาน
โมเดลการเรีียนรู้้� 70-20-10

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

• พัฒนาความรู้ของพนักงานจากการทำำงานและประสบการณ์ 70% ระบบการสอนงาน 20%
และการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรอบรม 10% โดยต่อยอดความรู้เดิม (up-skill) เพิ่มเติมความรู้ใหม่
(re-skill) และส่งเสริมความรู้ที่หลากหลาย (multi-skill) ที่จำำเป็นต่อการพัฒนาตนเองและ
ความเชี่ยวชาญตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ ในปี 2564 มีค่าใช้จ่ายการพัฒนาพนักงาน
รวม 38 ล้านบาท มีผู้บริหารและพนักงานมีจำำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 69 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
โดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ร้อยละ 98%
ในปีี 2564 ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
มีีจำำ�นวนชั่่�วโมงอบรมเฉลี่่�ย

69 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี
74

รายงานประจำำ�ปีี 2564

สััดส่่วนการอบรมพนัักงาน
รููปแบบออนไลน์์

98%

แผนงาน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

• พัฒนาช่องทางการเรียนรู้แบบ online learning เพื่อให้เข้ากับไลฟสไตล์ การเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน
มากขึ้น โดยเนื้อหาหลักสูตรอบรมยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำำและ
การบริหารจัดการ รวมทั้งจัดกิจกรรม Sharing Session อย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับระบบงาน และผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน การป้องกันและการจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะ
ด้าน cyber security รวมถึงความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการวางแผนการเงินสำำหรับพนักงาน
แผนพััฒนาบุุคลากรรายบุุคคล
(Individual Development
Plan: IDP)

• ปรับปรุงช่องทางการเรียนรู้ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงานรายบุคคล
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำำข้อมูลมาพัฒนาและต่อยอดแผน IDP ประจำำปีที่เหมาะสมกับกระบวนการ
เรียนรู้ของพนักงาน

2) การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานและจ่่ายค่่าตอบแทนอย่่างเป็็นธรรม
แผนงาน
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การประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
ของพนัักงาน

• ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเครื่องมือการจัดการ Balance Scorecard ร่วมกับ Competency
ของพนักงานตามค่านิยมองค์กร SET DNA โดยกำำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กรและพนักงาน
รายบุคคล ซึ่งมีหลักเกณฑ์และการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ผ่านระบบ SAP
SuccessFactors โดยคำำถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ช่วยให้ผู้บริหารและพนักงาน
สามารถเข้าถึงระบบการประเมินผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นได้อย่างสะดวก

การจ่่ายค่่าตอบแทนพนัักงาน

• พิจารณาผลสำำเร็จขององค์กร สภาวะเศรษฐกิจ และค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม
รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคล เพื่อพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและปรับตำำแหน่ง
ของผู้บริหารและพนักงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ่ายค่า
ตอบแทนพนักงานเป็นเงินจำำนวน 1,174 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเงินกองทุน
สำำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
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5.3.4 การพััฒนาและดููแลสัังคม
เป้าหมายที่สำำคัญ คือ การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทางการเงินและการลงทุนสำำหรับคนไทยอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินจนนำำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ยังเป็นกลไกเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนาและสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนสู่สังคม เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคน
การส่่งเสริิมให้้คนไทยเข้้าถึึงความรู้้�ทางการเงิิน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมมือกับพันธมิตรในการกระจายความรู้ด้านการเงินและส่งเสริม
การออมผ่านการลงทุนสู่ประชาชนทุกระดับ โดยคำำนึงถึงเนื้อหาที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการเรียนรู้แบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อช่วยให้การเข้าถึง
แหล่งการเรียนรู้ทางการเงินและการลงทุนทำำได้โดยง่ายและสอดคล้องกับไลฟสไตล์
ของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น

สร้้างโอกาสให้้ทุกุ คนในสัังคมสามารถเข้้าถึึง
แหล่่งเรีียนรู้้�ด้้านการเงิินและการลงทุุนที่่�มีี
คุุณภาพ เพื่่�อสร้้างภููมิคุ้้�ิ มกัันทางเศรษฐกิิจ
ของประเทศ

1) การส่่งเสริิมความรู้้�พื้้�นฐานทางการเงิินสำำ�หรัับทุุกคน
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แผนงาน
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ห้้องสมุุดมารวยและพิิพิิธภััณฑ์์
การเรีียนรู้้�การลงทุุน
INVESTORY

• พัฒนาและบริการ Maruey Application เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรของห้องสมุดมารวย
ทั้ง e-Library และหนังสือได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
• พัฒนาและเผยแพร่สื่อความรู้บอร์ดเกมวางแผนการเงิน (Moneyfolio) และจัดอบรมครูและ
อาจารย์ทั่วประเทศ เพื่อนำำสื่อความรู้ดังกล่าวไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนออนไลน์
• ปรับปรุงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY โดยนำำเสนอความรู้ที่สร้าง
แรงบันดาลใจสู่การลงทุนเพื่อความยั่งยืน (Inspire to Invest for Sustainability)
• พัฒนาบริการของพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน รูปแบบ virtual tour เสมือนมาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เอง
• เผยแพร่ความรู้ด้านการเงินสำำหรับนักเรียนทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของโรงเรียน (Online Mobile Exhibition
on Schools)
• ปี 2564 มีจำำนวนการเข้าถึงบริการของห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
INVESTORY ในทุกช่องทางกว่า 1.72 ล้านครั้ง

รายงานประจำำ�ปีี 2564

2) การส่่งเสริิมความรู้้�เพื่่�อการวางแผนการเงิิน
แผนงาน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

Happy Money Application

• พัฒนาแอปพลิเคชัน Happy Money ให้เป็นเครื่องมือสำำหรับผู้เริ่มต้นบริหารจัดการเงิน โดย
พัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งาน เช่น การจดบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย และจัดทำำงบการเงินส่วนบุคคล
ได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งช่วยวิเคราะห์และวางแผนสุขภาพการเงิน เพื่อนำำไปสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการจัดการเงินส่วนบุคคล
• ในปี 2564 มีจำำนวนดาวน์โหลดสะสม 217,423 ครั้ง (ตั้งแต่ปี 2562-2564) และจำำนวน
Active users รวม 49,301 บัญชีต่อปี เพิ่มขึ้น 73%

SET Fin Quizz

• พัฒนาเว็บไซต์ SET Fin Quizz ให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลความรู้ด้านการเงินของคนไทยในอนาคต
“National Financial Literacy Assessment Center” ที่เชื่อมโยงกับแหล่งความรู้ต่าง ๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้คนไทยมีช่องทางที่ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการวางแผนการเงินมากยิ่งขึ้น
ในปี 2564 สนับสนุนคนไทยกลุ่มเป้าหมายกว่า 6,000 คน เข้าร่วมทดสอบระดับความรู้
ทางการเงินของตนเองผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อประเมินความรู้เบื้องต้นและสร้างแรงบันดาลใจ
ในการวางแผนการเงิน

SET e-Learning Platform เพื่่�อ
การเรีียนรู้้�ด้้านการวางแผนการ
เงิินและการลงทุุน

• ร่วมมือกับพันธมิตรขยายฐานการเข้าถึงผู้ใช้งานและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรบนระบบ SET
e-Learning กว่า 80 หลักสูตร เพื่อตอบสนองเรียนรู้ด้านการวางแผนการเงินการลงทุนของ
กลุ่มเป้าหมาย
• ปี 2564 มีจำำนวนผู้ติดตามความรู้ผ่านระบบ SET e-Learning กว่า 2.20 ล้านคน เพิ่มขึ้น
อย่างก้าวกระโดด 275% จากปี 2563

Happy Money พี่่�เลี้้�ยงการเงิิน

• ร่วมมือกับพันธมิตรดำำเนินโครงการ “Happy Money” สุขเงิน สร้างได้ เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินสำำหรับกลุ่มวัยทำำงานที่ครอบคลุมทั้งแรงงานในระบบ
นอกระบบ รวมถึงผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง
• พัฒนาสื่อและเครื่องมือวางแผนการเงินในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น คลิปความรู้
หลักสูตร คู่มือ เช่น หลักสูตรคัมภีร์พี่เลี้ยงการเงินในแพลตฟอร์ม SET e-Learning อีกทั้ง
พัฒนาโปรแกรมวางแผนเกษียณให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
• ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้จาก Face-to-Face สู่ Flip Classroom เพื่อขยายผลในวงกว้าง
• ในปี 2564 เพิ่มจำำนวนพี่เลี้ยงการเงินได้ 3,314 คน ณ สิ้นปี มีพี่เลี้ยงการเงินสะสมรวม 9,121 คน
โดยบุคลากรกลุ่มดังกล่าวจะเป็นตัวกลางขยายผลความรู้ทางการเงินไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
ในองค์กรต่าง ๆ กว่า 3 ล้านคน
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การสร้้างผลลััพธ์์ที่่�ดีีสู่่�สัังคม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ
ผู้ประกอบการ ภาคสังคม และภาคเอกชน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและ
สังคม โดยการสนับสนุนทรัพยากรและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น

สนัับสนุุนให้้กลไกตลาดทุุนหนุุนสัังคมให้้มีี
คุุ ณ ภาพและสร้้ า งความเท่่ า เทีียมให้้ กัั บ
ทุุกคน

1) SET Social Impact Platform

แพลตฟอร์มสำำหรับแหล่งข้อมูลความรู้และพื้นที่สร้างเครือข่ายการพัฒนาสังคม โดยเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจที่มีทรัพยากรและ
ประสบการณ์ให้มาทำำงานกับผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) เพื่อร่วมกำำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ อีกทั้งเป็นช่องทางสร้างโอกาสของผู้ประกอบการเพื่อสังคมในการเข้าถึง
ข้อมูล ความรู้ และแหล่งทุนที่ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การร่วมทุน การจ้างงาน
การสนับสนุนสินค้าและบริการ เป็นต้น ปี 2564 มีผลการดำำเนินงานที่สำำคัญ ดังนี้
แผนงาน
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SE101 Online Offering

• พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน www.setsocialimpact.com เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการประกอบกิจการเพื่อสังคม เน้นส่งเสริมให้เกิดความคิด
(เรียนรู้) พร้อมไปกับการลงมือทำำ (เรียนทำำ) ในปี 2564 มีผู้ที่เข้าถึงความรู้ผ่านช่องทาง
ดังกล่าวกว่า 260,000 คน

SE102 และ SET Social Impact
Gym

• จัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ SE102 ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมจำำนวน 27 ราย โดย
ในจำำนวนนี้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการ SET Social Impact Gym จำำนวน 8 ราย เพื่อเข้ามา
เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างผลลัพธ์ทางการเงินและสังคม
ให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
และบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จำำนวน 33 ท่าน มาร่วมเป็นโค้ชจิตอาสา ให้คำำปรึกษาด้านทักษะ
การประกอบธุรกิจอย่างใกล้ชิด และถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำำเนินธุรกิจ
อย่างเป็นรูปธรรม
• ปี 2564 แพลตฟอร์ม SET Social Impact มีสมาชิกเครือข่ายกว่า 200 หน่วยงาน และมีการ
ร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการเชื่อมโยงทางธุรกิจจำำนวนกว่า 50 รายการ

รายงานประจำำ�ปีี 2564

2) การบริิหารความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำำคัญและสนับสนุนแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำำ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม โดยดำำเนินการ ดังนี้
แผนงาน
งานบรรเทาสาธารณภััย
และเหตุุพิิบััติิภััย

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้วิเคราะห์ความรุนแรงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดย
พบว่า ความต้องการความช่วยเหลือแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรตามความเร่งด่วนและความรุนแรงของปัญหาให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขของ
รัฐทั้งกรุงเทพและจังหวัดอื่น ๆ จำำนวน 28 แห่ง เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยเน้นโรงพยาบาลที่มีปริมาณผู้ป่วยเป็นจำำนวนมาก แต่ยัง
ขาดแคลนเครื่องมือ อุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำำเป็น พร้อมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อผลิตวัคซีน
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อีกทั้งสนับสนุนมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล และเครือข่าย
จิตอาสา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอีก 25 แห่ง โดยมีผลการดำำเนินงานที่สำำคัญ ดังนี้
• ระยะที่ 1 ช่วงแรกของการระบาด จำำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ทำำให้โรงพยาบาลหลายแห่ง
ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องช่วยหายใจ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเร่งจัดหาเครื่องมือดังกล่าวกว่า
10,000 ชิ้น เพื่อบรรเทาความรุนแรงและกระจายโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
• ระยะที่ 2 เมื่อปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำำให้โรงพยาบาลรองรับจำำนวนผู้ป่วยไม่ได้
และเกิดภาวะการขาดแคลนเตียง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเร่งสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสนาม
และอุปกรณ์สำำหรับดูแลผู้ป่วยในระบบ Community และ Home Isolation
• ระยะที่ 3 ขณะที่สถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรงขึ้นและควบคุมยาก ทำำให้ภาครัฐต้องกำำหนด
มาตรการควบคุมพื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการว่างงานและความ
เหลื่อมล้ำำทางสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสนับสนุน
การทำำงานของหน่วยงานจิตอาสา เช่น กลุ่มเทใจ กลุ่มคลองเตยดีจัง กลุ่มเส้นด้าย มูลนิธิ
ดวงประทีป กลุ่มเป็ดไทยสู้ภัย โครงการ “ถุงการเรียนรู้ปันยิ้ม” กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน โดยการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ในช่วงเวลาวิกฤต
• ระยะที่ 4 เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ปลอดภัย
และมีมาตรฐานภายใต้โครงการวัคซีนเพื่อคนไทย
การดำำเนินงานดังกล่าวช่วยเพิ่มคุณภาพของระบบสาธารณสุขและบรรเทาภาระของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องให้สามารถรับมือกับภาวะวิกฤตและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยากจนและไม่สามารถเข้าถึงหลักประกัน
ทางสุขภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีรายละเอียดได้ดังนี้
รายการ

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

1) สนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้ง
โรงพยาบาลสนาม เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ที่จำำเป็นต่อการรักษาโรค COVID-19 เช่น เครื่อง
ช่วยหายใจ เครื่องควบคุมการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง
เครื่องวัดความดัน ห้องความดันลบเคลื่อนย้ายได้ และอุปกรณ์
ป้องกันเชื้อ COVID-19 เป็นต้น

28,371,000
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รายการ

จำำ�นวนเงิิน (บาท)

2) สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการรักษาพยาบาล เช่น รถตรวจเชื้อ
ห้องความดันลบ อุปกรณ์ช่วยหายใจและสร้างอาชีพประชาชน
(ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2564)

14,490,000

3) บริจาคเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการยังชีพ ผ่าน
เครือข่ายจิตอาสาทั้งภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณกุศล
อีกทั้งประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และชุมชนข้างเคียง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4) สนับสนุนงบประมาณพัฒนาแพลตฟอร์มโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย COVID-19
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยกลุ่มดิจิทัลสตาร์ทอัพอาสา
เป็ดไทยสู้ภัย
5) สนับสนุนการศึกษาและวิจัยการผลิตวัคซีนสำำหรับป้องกัน
การแพร่ระบาดของ COVID-19 แก่หน่วยงานที่ศึกษาและ
วิจัยการผลิตวัคซีนของประเทศไทยในการพัฒนาวัคซีนของ
คนไทย ได้แก่ โครงการพัฒนาวัคซีนใบยา คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาวัคซีน ChulaCov19
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
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งานส่่งเสริิมศัักยภาพ
ทางการกีีฬาของเยาวชน

• ร่วมส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสของเยาวชนไทยมากว่า 8 ปี ผ่านสมาคม
เทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อฝึกซ้อม เก็บตัว และจัดการ
แข่งขันในโครงการ SET Star Junior Table Tennis รวมทั้งส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และสร้างชื่อเสียง
ให้แก่วงการกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทย
• ในปี 2564 นักกีฬาเยาวชนเทเบิลเทนนิสภายใต้โครงการ SET Star Junior Table Tennis ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ โตเกียว 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น จำำนวน 2 คน
นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการเทเบิลเทนนิสไทย ที่มีนักกีฬาเทเบิลเทนนิสสามารถ
เข้าร่วมและผ่านถึงรอบ 16 คนสุดท้ายในโอลิมปิกเกมส์

งานพััฒนาทัักษะสมอง
เพื่่�อสุุขภาวะเด็็กและเยาวชน

โครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน เป็นการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า
(Executive Functions: EF) ที่มีผลอย่างมากต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณลักษณะเหมาะสม
ทั้งด้านสุขภาวะทางอารมณ์และสังคม โดยมีการดำำเนินงานที่สำำคัญ ดังนี้
• สร้าง EF Facilitator ในเครือข่ายสาธารณสุข โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรให้ความรู้แก่บุคลากร
ที่ทำำหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัย เช่น ครูของศูนย์เด็กเล็ก แพทย์ พยาบาล ที่ดูแลรักษาโรคแก่เด็ก
และเยาวชนในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำำบล ผู้บริหารขององค์กรส่วนท้องถิ่น
ชุมชน ผู้ปกครอง โดยมีโรงพยาบาลพญาเม็งราย จ.เชียงรายเป็นองค์กรต้นแบบ ในปี 2564
ขยายพื้นที่ต้นแบบไปอีก 2 อำำเภอของจังหวัดเชียงราย ทำำให้เครือข่ายสาธารณสุขได้เรียนรู้และ
เข้าใจกลไกขับเคลื่อน EF ของเด็กปฐมวัยกว่า 5,000 คน โดยมีครูและผู้ปกครองเด็กกว่า
400 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง EF และนำำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและดูแลเด็ก
• ด้านเครือข่ายโรงเรียน ได้สร้างบุคลากรด้านการศึกษาที่มีความรู้ EF ได้แก่ ผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนศึกษานิเทศก์ และพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยมีโรงเรียนลำำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ เป็น
โรงเรียนต้นแบบ เกิดเป็นเครือข่ายโรงเรียน 20 โรงเรียนใน 14 จังหวัด มีผู้บริหารและครู
จำำนวน 324 คน ได้รับการอบรมและฝึกปฏิบัติจนสามารถจัดทำำแผนการเรียนการสอนแนวใหม่
เพื่อใช้ในโรงเรียน ทำำให้นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวประมาณ 9,000 คน ได้รับประโยชน์
จากแผนการเรียนการสอนที่มีการนำำแนวคิดการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าที่นำำมาใช้

งานช่่วยเหลืือกลุ่่�มเปราะบาง
และผู้้�ด้้อยโอกาส

• โครงการสานฝันการศึกษาเพื่อน้อง
ร่วมกับองค์กรพันธมิตรสำำคัญคือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี ให้เด็กช้างเผือก หรือเด็กและ
เยาวชนยากจนด้อยโอกาส ที่ครอบครัวมีรายได้ต่ำำกว่าเส้นความยากจน ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อ
จนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการศึกษาสายอาชีพ จำำนวน 200 คน โดยปี 2564
เป็นปีแรก ทุนการศึกษานี้จะทำำให้เยาวชนสามารถเลือกอาชีพและทำำงานในสายอาชีพชั้นสูงได้
แทนที่จะทำำงานรับจ้างใช้แรงงานเท่านั้น ส่งผลให้มีโอกาสได้รายได้เพิ่มขึ้น ทำำให้ครอบครัว
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจนข้ามชั่วคน ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาทางสังคม เช่น อาชญากรรม ติดยาเสพติด และปัญหาสังคมอื่น ๆ
• โครงการดนตรีพลังบวก “เด็กภูมิดี”
ร่วมกับมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข สนับสนุนเด็กที่ขาดโอกาสให้มีทักษะการเล่นดนตรี เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข เกิดความภาคภูมิใจและนำำไปสู่
การสร้างรายได้ ในปี 2564 มีนักเรียนผู้ได้รับผลประโยชน์รวม 270 คน และเกิดการแสดง
วงดนตรีในงานต่าง ๆ จำำนวน 11 ครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างโรงเรียนต้นแบบได้ทั้งหมด
จำำนวน 5 แห่ง
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งานพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต

• โครงการศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน (Relearning Space @ Library)
ดำำเนินโครงการต้นแบบร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ตั้งแต่ปี 2563 โดยใช้พื้นที่
ของห้องสมุดประชาชนเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่องสำำหรับชุมชนที่ต้องการเรียนรู้และสร้าง
“อาชีพที่สอง” โดยโครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมรายได้ ให้แก่ชุมชน ในปี 2564 มีจำำนวน
ผู้เข้าอบรมกว่า 16,000 คน อีกทั้งสามารถขยายศูนย์การเรียนรู้เป็น 5 แห่งใน 5 จังหวัด ได้แก่
อุตรดิตถ์ สุราษฎ์ธานี ลำำปาง อุบลราชธานี และเพชรบูรณ์ รวมถึงสร้างหลักสูตรเพิ่มเติมได้ถึง
78 หลักสูตร สามารถเพิ่มรายได้กว่า 388,000 บาทต่อเดือน หรือเฉลี่ยคนละ 5,315 บาทต่อเดือน
• โครงการดนตรีพลังบวก “วงปล่อยแก่”
เป็นโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้มีพลังและมีความสุข โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ
ในการทำำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาวะ สร้างวงดนตรีประสานเสียง ชื่อวง
“ปล่อยแก่” ที่อำำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ผลลัพธ์จากการดำำเนินโครงการพบว่า ผู้สูงวัย
มีความสดใส มีชีวิตชีวา และรู้สึกภูมิใจกับชีวิตของตนเองมากยิ่งขึ้น ในปี 2564 มีผู้สูงอายุ
เข้าร่วมโครงการรวม 120 คน และจัดแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ รวม 8 ครั้ง นอกจากนี้ มีชุมชน
ต้นแบบเพิ่มขึ้นเป็น 4 ชุมชน ประกอบด้วย อำำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี อำำเภอบ้านท่อ
จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา และตำำบลเกาะพลับพลา จังหวัดราชบุรี

โครงการปัันหุ้้�นออมบุุญ
ปัันผลออมสุุข

• ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository: TSD) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวบรวมหุ้นหรือสิทธิประโยชน์ที่เป็นตัวเงินไปบริจาคให้แก่มูลนิธิและหน่วยงานที่รับบริจาค
ได้แก่ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ฯ และ
คณะแพทย์ศาสตร์ วชิรพยาบาล โดยผู้บริจาคสามารถบริจาคหุ้นและเงินปันผลได้ตาม
ความประสงค์ ในปี 2564 มีจำำนวนผู้บริจาคสะสม 516 ราย รวม 629 รายการ คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 11.46 ล้านบาท

รายงานประจำำ�ปีี 2564

5.3.5 การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
เป้าหมายที่สำำคัญ คือ การจัดหาและใช้ทรัพยากรภายให้คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างทัศนคติและตระหนักรู้ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติที่สำำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่

01
ใช้้นวััตกรรมและเทคโนโลยีี
ในการจััดการอาคาร
เพื่่�อการใช้้พลัังงาน
และทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า

02

03

04

ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ตลอดจน
จััดทำำ�รายงานการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกตามแนวทางการประเมิิน
คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กร

ส่่งเสริิมกระบวนการจััดหา
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

สร้้างความร่่วมมืือกัับองค์์กร
พัันธมิิตรเพื่่�อลดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

สำำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ
และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง โดยมีการติดตามและรายงานผลการดำำเนินงานต่อคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
การจััดการอาคารเขีียว
อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการลงทุนและศูนย์เรียนรู้ของ
ตลาดทุนไทย ประกอบด้วยพื้นที่สำำนักงาน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เช่น ห้องสมุด
มารวยและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY ทำำให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้า
และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่ออำำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้อาคาร ดังนั้น ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำำคัญกับการปฏิบัติตามแนวคิด Green Building ตาม
มาตรฐาน Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) เพื่อให้เกิด
การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการดำำเนิน
ธุรกิจ โดยมีการดำำเนินงานที่สำำคัญ ดังนี้

ลดผลกระทบทางสิ่่�งเเวดล้้อมในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ เน้้นใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิอย่่าง
คุ้้�มค่่า ควบคู่่�กัับการสร้้างความตระหนััก
ในการลดปัั ญ หาการเปลี่่� ยนแปลงสภาพ
ภููมิอิ ากาศ เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนา
ตลาดทุุนที่่�ยั่่�งยืืน

1) การจััดการพลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่า
แผนงาน
การอนุุรัักษ์์พลัังงานไฟฟ้้า

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

• บริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบเซนเซอร์และการวางแผนปรับลดการทำำงาน
ของอุปกรณ์ให้เหมาะกับช่วงระยะเวลาการใช้งาน
• ติดตั้งระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือแผงโซล่าเซลล์ โดยมีการปรับปรุงระบบ
เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 2 เท่า
• ในปี 2564 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม 7,761,480 กิโลวัตต์ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 0.75 หรือ
จำำนวน 58,349 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถจำำแนกแหล่งของพลังงานไฟฟ้าออกได้เป็น 2 ส่วน
ได้แก่ การซื้อไฟฟ้าจากหน่วยภายนอก จำำนวน 7,701,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง และการใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ จำำนวน 60,480 กิโลวัตต์ชั่วโมง ทำำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ขององค์กรได้ 1,128,138 บาท

83

แผนงาน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

ตารางสรุุปปริิมาณการใช้้ ไฟฟ้้า (หน่่วย: กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง)
ปริิมาณการใช้้ ไฟฟ้้า
ปีี 2563

เป้้าหมาย
ปีี 2564

ปริิมาณการใช้้ ไฟฟ้้า
ปีี 2564

7,819,829

7,585,234
(-3.00%)

7,761,480
(-0.75%)

ตารางสรุุปแหล่่งพลัังงานไฟฟ้้า

การส่่งเสริิมการใช้้รถไฟฟ้้า

ปีี

ปริิมาณการซื้้�อไฟฟ้้า
(กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง)

ปริิมาณไฟฟ้้าจาก
แสงอาทิิตย์์
(กิิโลวััตต์์-ชั่่�วโมง)

จำำ�นวนเงิินที่่�ประหยััด
(บาท/ปีี)

2563
2564

7,750,000
7,701,000
(-0.63%)

69,829
60,480
(-13.39%)

2,470,119
1,128,138
(-54.33%)

• ส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าทดแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำำมันเชื้อเพลิง โดยจำำนวนรถยนต์ไฮบริด
ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 65% จากจำำนวนรถยนต์ขององค์กรทั้งหมด
• ติดตั้งจุดบริการอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) สำำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบปลั๊กอินไฮบริด
และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ จำำนวน 3 ช่องจอด
• ในปี 2564 ปริมาณการใช้น้ำำมันเชื้อเพลิงรวม 63,228 ลิตร ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 21.39
หรือจำำนวน 17,206 ลิตร เนื่องจากจำำนวนการใช้รถยนต์ระบบไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่ม
ประกอบกับจำำนวนการเดินทางลดลงจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
สรุุปปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง (หน่่วย: ลิิตร)
ปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
ปีี 2563

ปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
ปีี 2564

80,434

63,228
(-21.39%)

2) การจััดการน้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
แผนงาน
การจััดการน้ำำ��
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ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

• วางแผนระบบประปาและจัดหาสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำำมาใช้ในอาคาร และบำำรุงรักษาระบบ
บำำบัดน้ำำเสียภายในอาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำำน้ำำเสียที่ผ่านการบำำบัดกลับมาใช้ใหม่
ในอาคาร ซึ่งมีเป้าหมายในการใช้น้ำำเสียที่ผ่านการบำำบัด 20% จากปริมาณน้ำำเสียรวม
• ปี 2564 การใช้น้ำำประปารวมทั้งหมด 43,768 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นจากปี 2563 3.58%
หรือจำำนวน 1,512 ลูกบาศก์เมตร

แผนงาน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

สรุุปปริิมาณการใช้้น้ำำ��ประปา (หน่่วย: ลููกบาศก์์เมตร)
ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ประปา
ปีี 2563

ผลการดำำ�เนิินการปีี
2563

ผลการดำำ�เนิินการปีี
2564

ปริมาณการใช้น้ำำประปา

42,256

ปริมาณน้ำำทิ้งทั้งหมด

12,677

43,768
(+3.58%)
13,060

3) การจััดการขยะและของเสีียอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
แผนงาน
การจััดการขยะ
และของเสีียภายในอาคาร

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

• รณรงค์การลดปริมาณขยะ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาขยะและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการลดและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีตามแนวคิด “ขยะล่องหน” ภายใต้โครงการ Care the Whale
ด้วยเป้าหมายการทิ้งขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)
• ส่งเสริมการคัดแยกเพื่อนำำไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3R เช่น งดใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง
(Single-use Plastic) เช่น ถุงก๊อบแก๊บ ช้อนและส้อมพลาสติก อีกทั้งยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์
ขวดพลาสติก
• ส่งเสริมการนำำขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยร่วมกับ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย นำำขยะในสำำนักงานที่
รีไซเคิลไม่ได้ไปเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์คิดเป็น 45% หรือจำำนวน
18.47 ตัน
นำำ�ขยะไปใช้้ประโยชน์์
ในการผลิิตปููนซีีเมนต์์

คิิดเป็็น

= 45%

18.47 ตััน

ของปริิมาณขยะรวม

• ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีปริมาณขยะรวม 40.961 ตัน ลดลงจากปี 2563 52.44%
หรือจำำนวน 45.16 ตัน จำำแนกเป็น 2 กลุ่ม ขยะไม่อันตรายจำำนวน 40.52 ตัน และขยะอันตราย
จำำนวน 0.44 ตัน ประเภทขยะและของเสียส่วนใหญ่มาจากสำำนักงานและห้องประชุม ส่งผลให้
มีปริมาณขยะไม่อันตรายมากกว่าขยะอันตราย
สรุุปปริิมาณขยะ (หน่่วย: ตััน)

ปริมาณขยะรวม
ขยะไม่อันตราย
- ขยะทั่วไป
- ขยะอินทรีย์
ขยะอันตราย

ปีี 2563

ปีี 2564

86.120

40.961

33.62
28.08
0.26

12.86
19.56
0.44

85

4) การจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
แผนงาน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

การลดและควบคุุมปริิมาณก๊๊าซ
เรืือนกระจก

• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2) โดยควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมให้ไม่เกิน
5,398 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (เทียบกับปีฐาน 2560)
• ดำำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานขององค์กร โดยเฉพาะการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่ได้มาจากแหล่งอื่น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ซึ่งเป็นแหล่งกำำเนิดก๊าซ
เรือนกระจกที่สำำคัญขององค์กร โดยคิดเป็น 95% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมดขององค์กร

Thailand Voluntary Emission
Reduction Program: T-VER

• เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand
Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่งในระหว่างปี 2561 - 2564
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ LED รวมทั้งหมดได้ 3,663 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

การรายงานก๊๊าซเรืือนกระจก

• ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากับ 4,003 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี ลดลง 1.29% จากปี 2563 หรือ 53 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
• จัดทำำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
(Carbon Footprint for Organization) ตามมาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(อบก.) โดยครอบคลุมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทวนสอบ เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
GHG

ปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกรวม

4,003

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

1.29%
เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563

สรุุปปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก (หน่่วย: ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า)
ปีี 2563
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ปีี 2564

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1

174

153

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 2

3,882

3,850

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมขอบเขตที่ 1 และ 2

4,056

4,003
(-1.29%)

5) การจััดหาที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
แผนงาน
การปฏิิบััติิตามคู่่�มืือ
การจััดหาสีีเขีียว
(Green Procurement
Guidelines)

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

• เพิ่มจำำนวนคู่ค้า รายการสินค้า และการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ปรับปรุงฐานข้อมูลสินค้าและบริการสีเขียวเพื่อให้เป็นทางเลือกในการจัดหาของพนักงาน
• ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ 83.93%
สูงกว่าเป้าหมายที่กำำหนดไว้ที่ 80%
สามารถเพิ่่�มมููลค่่าการจััดหาที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

83.93%

โดยเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2563 คิิดเป็็น 9%

การสร้้างความร่่วมมืือ
เพื่่�อส่่งเสริิมการจััดหา
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

• จัดทำำแบบประเมินด้านสิ่งแวดล้อมทั้งก่อนและหลังเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้คู่ค้าตระหนักและ
คำำนึงถึงการปฏิบัติที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำำหนดให้วัสดุนำำมาใช้ต้องสามารถต่อยอด
นำำกลับไปใช้ซ้ำำ (Reuse) และสามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมหลังการให้บริการได้ เช่น
การงดใช้วัสดุตกแต่งที่ทำำจากโฟมและพลาสติก การเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือใช้วัสดุรีไซเคิล
• เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อบูรณาการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สู่การปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และนำำเสนอเพิ่มรายการข้อมูลสินค้าและบริการที่
สามารถเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ และกำำหนดแนวปฏิบัติ การบริโภคที่ยั่งยืนอย่างเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถนำำไปปฏิบัติใช้ได้จริง
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การจััดการก๊๊าซเรืือนกระจกในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมาย
ในการส่งเสริมให้เกิดการจัดการก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำำเนินธุรกิจ
และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแพลตฟอร์มความร่วมมือการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (Climate Care Collaboration Platform) ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก
ได้แก่ โครงการ Care the Bear, Care the Whale และ Care the Wild โดยมีการ
ดำำเนินงานที่สำำคัญ ดังนี้

แผนงาน
โครงการ Care the Bear
“Change the Climate
Change”

การสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือเพื่่�อจััดการ
ผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อม ส่่งเสริิมระบบ
นิิ เ วศและลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก
อย่่างยั่่�งยืืน

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

• ขยายความร่วมมือไปสู่องค์กรพันธมิตรอีก 125 แห่ง ทั้งภาคธุรกิจ บริษัทจดทะเบียน
ภาคสังคม หน่วยงานรัฐ สถานศึกษา ฯลฯ เพื่อร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายส่งเสริมการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำำเนินธุรกิจ โดยสมาชิกและพันธมิตรโครงการจะมี
แนวปฏิบัติตามหลักการ 6 cares ได้แก่

รณรงค์์ให้้เดิินทาง
โดยรถสาธารณะหรืือเดิินทาง
มาร่่วมกััน

ลดการใช้้
กระดาษพลาสติิก
และบรรจุุภััณฑ์์

งดการใช้้โฟม
จากบรรจุุภััณฑ์์
หรืือโฟมเพื่่�อการตกแต่่ง

ลดการใช้้พลัังงานจากอุุปกรณ์์
ไฟฟ้้าหรืือการเปลี่่�ยนไปใช้้
อุุปกรณ์์ประหยััดพลัังงาน

ออกแบบโดยใช้้วััสดุุตกแต่่ง
ที่่�สามารถ
นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้

ลดขยะจาก
เศษอาหารเหลืือทิ้้�ง

• ปี 2564 สมาชิกของเครือข่ายโครงการฯ สามารถร่วมกันลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้
2,241.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ที่มีอายุ 10 ปี จำำนวน 249,052 ต้น
สามารถลดปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจก

2,241

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
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การปลููกต้้นไม้้อายุุ 10 ปีี

= 249,052
ต้้น

แผนงาน
โครงการ Care the Whale

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

• ขยายผลการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ภายใต้แนวคิด “ขยะล่องหน”
สู่พื้นที่ในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ เช่น คลองเตย เพลินจิต ศาลายา รามอินทรา อีกทั้งสร้าง
เครือข่ายพันธมิตร เช่น บมจ.สหพัฒนพิบูลย์ และวัดจากแดง โดยพัฒนาชุมชนต้นแบบ ได้แก่
ชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ภายใต้โครงการ “สถานีขยะล่องหน @ คุ้งบางกระเจ้า” โดยจัดอบรม
การแยกขยะและสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการแยกขยะและนำำขยะของครัวเรือนมา
จัดการเพื่อนำำไปรีไซเคิลที่วัดจากแดง
• ในปี 2564 โครงการ Care the Whale ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 9,760.86 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้อายุ 10 ปี จำำนวน 1,084,541 ต้น
สามารถลดปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจก

9,760

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
โครงการ Care the Wild
“Plant & Protect”

การปลููกต้้นไม้้ที่่�มีีอายุุ 10 ปีี

= 1,085,451
ต้้น

• พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล “Care the Wild” เชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและ
เอกชน เพื่อระดมทุนเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่า 500 ไร่ทั่วประเทศ หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้
100,000 ต้น หรือเท่ากับการดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวม 900,000 กก.คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ผู้ร่วมโครงการสามารถเลือกพื้นที่และติดตามความคืบหน้าของปลูกป่าผ่าน
แอปพลิเคชั่น Care the Wild ได้อย่างสะดวก
• ปี 2564 มีองค์กรพันธมิตรร่วมโครงการ 15 แห่ง และปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนแล้ว 6 พื้นที่
จำำนวน 135 ไร่ จำำนวนต้นไม้ที่ปลูก 27,000 ต้น ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ 243 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า อีกทั้งมีการลงพื้นที่สำำรวจและติดตามผลการปลูกป่าร่วมกับ
ผู้ระดมทุน ชุมชน และกรมป่าไม้ทุก 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าต้นไม้ที่ปลูกจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน
สามารถลดปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจก

243

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

ปลููกป่่า 135 ไร่่สำำ�เร็็จ

27,000
ต้้น
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6 นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1 ภาพรวมนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1.1 ระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ระบบการกำำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปตาม
“นโยบายการกำำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ” โดยกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ
และพนักงานทุกระดับ ต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
นโยบายดังกล่าวมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ของ The Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) รวมถึงมีการนำำหลักการกำำกับดูแล
กิจการที่ดีสำำหรับบริษัทจดทะเบียนมาปรับใช้ด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังติดตาม
ผลของการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในและการปฏิบัติงานของ
องค์กรมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
นำำพาตลาดทุนให้บรรลุเป้าหมาย บนความน่าเชื่อถือและ
ความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นต้นแบบ
ที่ดีให้แก่องค์กรอื่นในตลาดทุนไทย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีอํานาจและหน้าที่ในการวางนโยบายกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ และการปฏิบัติ
การอื่นใดให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กําหนด ทั้งนี้ ในฐานะศูนย์กลางการซื้อขาย
คณะอนุุกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการกฎหมาย

6.1.2 นโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำำคัญต่อการ
กำำกับดูแลและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและหลักการ
เคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์
สถาบันตัวกลาง ผู้ลงทุน หน่วยงานกำำกับดูแล ภาครัฐและ
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QR Code

นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และจรรยาบรรณกลุ่่�มตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

หลักทรัพย์และการให้บริการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง คณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความซื่อตรง
(integrity) โปร่งใส (transparency) ยุติธรรม (fairness)
ภายใต้ระบบงานที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ (efficiency)
เพื่อเสริมสร้างตลาดทุนไทยให้มีการพัฒนาและเติบโต
อย่างยั่งยืนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ เพื่อการกำำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงกลั่นกรองงานสำำคัญที่จำำเป็นต้องอาศัย
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดย
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
คณะอนุุกรรมการด้้านกฎหมายหรืือกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

คณะอนุกรรมการวินัย
คณะกรรมการอุทธรณ์
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดทุน โดยกำำหนดนโยบายและจรรยาบรรณในการ
ดำำเนินกิจการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
การกำำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยมีสาระสำำคัญของนโยบายที่สำำคัญ ดังนี้

1) นโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน

		 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนดให้มีนโยบาย
		 และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งมีหลัก
		 ปฏิบัติที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติของโครงการแนวร่วม
		 ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
		 (โครงการ CAC) โดยมีมาตรการควบคุมดูแล ดังนี้
		 • การกำำกับดูแลความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
			 ทุกฝ่ายงานมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
			 คอร์รัปชัน พร้อมกำำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
			 ดังกล่าวเป็นประจำำทุกปี เพื่อดูแลให้ความเสี่ยง
			 อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
			 เป็นผู้ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงให้แก่ผู้
			 บริหารระดับสูง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
			 และคณะกรรมการรับทราบอย่างสม่ำำเสมอ อีกทั้ง
			 ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบผลลัพธ์และ
			 ประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง
		 • การป้องกันการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
			 ฝ่ายกำำกับองค์กรเป็นผู้ให้คำำปรึกษาหน่วยงานต่าง ๆ
			 ให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามมาตรการต่อต้าน
			 การทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนรับข้อร้องเรียนจาก
			 พนักงานที่พบเห็นการกระทำำที่อาจเป็นการทุจริต
			 คอร์รัปชัน โดยร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อ
			 ตรวจสอบข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการรับข้อร้องเรียน
			 ที่มีความโปร่งใส และให้ความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
			 ทุกฝ่าย และจัดทำำรายงานสรุปเสนอต่อกรรมการ
			 และผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
			 อย่างสม่ำำเสมอ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
			 ยังมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายในการงดรับ
			 ของขวัญ ซึ่งเป็นนโยบายที่ดำำเนินการมาอย่าง
			 ต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการ
			 ดำำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีความ
			 ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส
2) นโยบายการได้้ ม าหรืื อ จำำ� หน่่ า ยไปซึ่่� ง หลัั ก ทรัั พ ย์์
		 จดทะเบีียน และการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีีย

		
		
		
		
		
		
		

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการได้มาหรือจำำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์
จดทะเบียนของกรรมการและพนักงาน และการรายงาน
การมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในและป้องกันประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยระเบียบดังกล่าวกำำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่สำำคัญ
เช่น

		 •
			
			
		 •
			
			
			
			
			
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ข้อปฏิบัติ และข้อห้ามปฏิบัติในการได้มาหรือจำำหน่าย
ไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ และ
พนักงาน
หลักเกณฑ์สำำหรับกรรมการ ในการรายงานการมี
ส่วนได้เสีย เช่น การรายงานการถือครองหุ้น การ
รายงานการดำำรงตำำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือที่ปรึกษาในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่นใด
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ที่ฝ่ายเลขานุการ
องค์กร

ในปี 2564 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกท่านมีการ
ดำำรงตำำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน
5 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำำกับดูแลกิจการที่
ดีสำำหรับบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำำหนดนโยบาย
การดำำรงตำำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ละท่านไว้ไม่เกิน 3 บริษัท
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าหลักการกำำกับดูแลกิจการที่ดี
สำำหรับบริษัทจดทะเบียนกำำหนด เว้นแต่เป็นการดำำรง
ตำำแหน่งก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งเป็น
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปัจจุบันมีกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 ท่านที่ดำำรงตำำแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท แต่ยังไม่เกิน 5 บริษัท
ซึ่งเป็นการดำำรงตำำแหน่งอยู่แล้วก่อนที่จะได้รับการ
แต่งตั้งหรือเลือกตั้งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

3) นโยบายการป้้องกัันและจััดการความขััดแย้้ง
		ทางผลประโยชน์์

		 ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนดแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและ
		 จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำำหรับพนักงาน
		 ในเรื่องต่าง ๆ เช่น
		 • ห้ามดำำรงตำำแหน่งเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาใน
			 บริษัทจดทะเบียน และ / หรือ บริษัทสมาชิก
		 • การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทอื่นต้องได้รับความเห็นชอบ
			 จากผู้จัดการ และกรณีผู้จัดการจะต้องได้รับความ
			 เห็นชอบจากประธานกรรมการ
		 • พนักงานทุกคนจะไม่กระทำำการใด ๆ ที่มีความขัดแย้ง
			 กับผลประโยชน์ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
			 พนักงานที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
			 ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจ
			 ว่าได้ปฏิบัติงานโดยคำำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มตลาด
			 หลักทรัพย์ฯ เป็นสำำคัญ
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4) นโยบายการป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายในและการรัักษา
		ข้้อมููลความลัับ

		
		
		
		
		

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนดนโยบายการป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ปฏิบัติต่าง ๆ อาทิ มาตรการป้องกันการ
ล่วงรู้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานและพนักงาน (มาตรการ
Chinese Wall) แนวปฏิบัติการจัดชั้นความลับของข้อมูล

5) นโยบายการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่�อสาร

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนดนโยบายความ
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security Policy)
เพื่อให้การปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ สอดคล้อง
กับหลักการด้านบริหารจัดการความปลอดภัยและด้าน
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และได้มีการสื่อสารแก่พนักงานทุกคนทั้งในรูปแบบ
การเผยแพร่บน intranet, การจัดหลักสูตร Cyber Security
Awareness, การจัดทดสอบ Surprise test เกี่ยวกับ
เหตุภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้แก่พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติตน
ตามมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งในการปฏิบัติตนในพื้นที่สำำนักงานและ
การปฏิบัติตนในการปฏิบัติงาน work from home

		 นอกจากนี้ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดสรรทรัพยากร
		 ทั้งด้านบุคลากร และงบประมาณเพื่อการดูแล ป้องกัน

กรณีีผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
SET Contact Center

กรณีีพนัักงาน
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

		
		
		
		
		
		
		
		

เฝ้าระวังในด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างจริงจัง เช่น การจัดตั้งฝ่ายงานต่าง ๆ ที่ดูแลด้าน
IT security ภายใต้สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดตั้งคณะทำำงานภายในเพื่อดูแลและป้องกัน
เหตุภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การมีคู่มือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานและการรายงานเมื่อพบ
เหตุการณ์ผิดปกติเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

6) นโยบายการรัับแจ้้งเบาะแสและข้้อร้้องเรีียน

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนดนโยบาย
การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการกระทำำที่ไม่เหมาะสม
การถูกละเมิดสิทธิ การกระทำำผิดกฎหมายหรือ
จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่องของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน
(“ผู้ร้องเรียน”) โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่
เปิดเผยตนเองได้ ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลเป็น
ความลับและเปิดเผยเท่าที่จำำเป็นโดยคำำนึงถึงความ
ปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน และผู้ที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย
ด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ จัดให้มี
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่อกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

ChairmanOfTheAuditCommittee@set.or.th
หรือทางไปรษณีย์ ส่งที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
whistleblow@set.or.th
หรือทางไปรษณีย์ ส่งที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
www.set.or.th/contactcenter
หรือ 0 2009 9999 (วันและเวลาทำำการ)
โดย SET Contact จะดำำเนินการนำำส่งข้อร้องเรียนที่ได้รับ
ไปยังฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายกำำกับองค์กร หรือผู้บังคับบัญชาที่พนักงานไว้วางใจในทุกระดับ

		
		
		
		
		
		

ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนที่นำำส่งมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมี
การดำำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประมวลผล และ
กลั่นกรองข้อมูลเพื่อพิจารณาผลกระทบ โดยจะนำำเสนอ
รายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
การดำำเนินการที่เหมาะสม และเป็นไปตามขั้นตอน
การรับข้อร้องเรียนที่กำำหนดไว้

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกระทำำที่ไม่เหมาะสมของ
พนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการกำำกับดูแลการซื้อขาย
หลักทรัพย์ 1 เรื่อง ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาดำำเนินการตามแนวทางที่กำำหนดไว้ในนโยบาย
การกำำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ ผลการตรวจสอบ
พบว่า การดำำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและ
แนวทางที่เป็นมาตรฐานในการกำำกับดูแลการซื้อขาย
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้แจ้งผลการตรวจสอบ
ต่อผู้ร้องเรียนแล้ว

7) นโยบายการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

		
		
		
		
		
		
		
		

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มอย่างยุติธรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนัก
ถึงผลประโยชน์และความเป็นเจ้าของและสิทธิอันชอบธรรม
ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น จัดให้มีช่องทาง
ในการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
ได้เสีย และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ
และเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการสำำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อบริการของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจดทะเบียน บริษัทจัดการลงทุน
เป็นต้น เป็นประจำำทุกปี สำำหรับปี 2564 ผลคะแนน
การสำำรวจความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 90% โดยเพิ่มขึ้น
จากค่าเฉลี่ยในปีก่อนหน้าที่ 88% ตลาดหลักทรัพย์ฯ
มุ่งพัฒนาการให้บริการลูกค้าและการทำำงานร่วมกับ
ผู้ร่วมตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้ดำำเนินโครงการ
SET – ASCO Partnership Model ซึ่งทำำงานร่วมกับ
บริษัทสมาชิกใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์และ
กฎเกณฑ์ ด้านนักลงทุนและโครงสร้างพื้นฐาน และด้าน
ค่าธรรมเนียม รวมทั้งได้กำำหนดเป้าหมายความสำำเร็จ
ของโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดองค์กร
ประจำำปี 2564 และยังคงกำำหนดผลคะแนนจากการ
สำำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีเป้าหมายที่ 80%

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ภายใต้นโยบายและจรรยาบรรณในการดำำเนินกิจการ
ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อมั่นว่าจะเป็นรากฐานที่
สร้างความเชื่อมั่นและนำำพาประสิทธิภาพสูงสุดไปสู่ผู้มี
ส่วนร่วมในตลาดทุน และส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางธุรกิจและศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะความเป็นเลิศ
ในการทำำงานที่ตอบโจทย์กลยุทธ์องค์กรในปี 2564
ขณะเดียวกัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เตรียมพร้อมสำำหรับ
การขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาองค์กรในปี 2565
“เชื่อมโยงตลาดทุน มุ่งสร้างโอกาสใหม่” เพื่อเดินหน้า
สร้างตลาดทุนปัจจุบันควบคู่กับโลกอนาคต เชื่อมมิติ
การลงทุนและมิติความยั่งยืนของภาคธุรกิจและสังคม
ให้เติบโตไปพร้อมกัน

6.2	พััฒนาการสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ในปีี 2564
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนองค์กรตามทิศทางกลยุทธ์ระหว่างปี
2564-2566 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงให้ความสำำคัญ
กับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกำำกับดูแลกิจการที่
ดี เพื่อให้การดำำเนินการสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา ซึ่งในปี
2564 คณะกรรมการในการประชุมวันที่ 20 มกราคม 2564 และ
วันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้ทบทวนนโยบาย CG
โดยปรับปรุงองค์ประกอบ และขยายขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ
ของคณะอนุกรรมการกฎหมาย ตลอดจนเพิ่มเติมการกำำหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อเป็นกรรมการ
อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยรายละเอียดปรากฎอยู่ในหัวข้อ รายงานผลการดำำเนินงานสำำคัญ
ด้านการกำำกับดูแลกิจการ หน้า 119
จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ทำำให้ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับรางวัลชั้นนำำระดับโลก
ที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการกำำกับดูแลและขับเคลื่อน
องค์กร ได้แก่
• รางวัล “Best Stock Exchange Southeast Asia 2021”
จาก นิตยสารทางการเงินและการลงทุน Global Banking and
Finance Review สะท้อนถึงการดำำเนินงานที่โดดเด่นและ
สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อระบบนิเวศตลาดทุน
ให้เอื้อต่อการดำำเนินงานของอุตสาหกรรมโดยรวม
• รางวัล “ESQR’s Quality Achievements Award 2021”
จาก สถาบัน European Society for Quality Research (ESQR)
ที่มอบให้แก่องค์กรที่ประสบความสำำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรในตลาดทุน เช่น ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบวิชาชีพ
และผู้ลงทุน ตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
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7 โครงสร้้างและระบบการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
7.1 โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ (คณะกรรมการ) มีอำำนาจหน้าที่กำำหนดนโยบายกำำกับดูแลและควบคุมการดำำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกรรมการและผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุด
ที่รับนโยบายของคณะกรรมการไปปฏิบัติตามที่บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วย
กลั่นกรองงานสำำคัญให้แก่คณะกรรมการ และมอบหมายให้หน่วยงานภายในทำำหน้าที่ในการกำำกับดูแลและตรวจสอบการดำำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีโครงสร้างดังนี้
แต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์ และตลาดหลัักทรััพย์์

6 คน

เลืือกตั้้�งโดยสมาชิิกของ
ตลาดหลัักทรััพย์์

4 คน

คณะกรรมการ

คณะอนุุกรรมการ
สรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน (NRC)

คณะอนุุกรรมการ
บรรษััทภิิบาลและ
ความยั่่�งยืืน (SC)

คณะอนุุกรรมการ
ตรวจสอบ
(AC)

กรรมการ 10 คน
แต่่งตั้้�งผู้้�จััดการ 1 คน
ซึ่่�งถืือเป็็นกรรมการ
โดยตำำ�แหน่่ง

คณะอนุุกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
(RMC)

คณะอนุุกรรมการ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
(ITC)

คณะอนุุกรรมการ
กฎหมาย
(LC)

รายงาน
งานตรวจสอบ
ภายใน
งานกำำ�กัับ
องค์์กร

กรรมการ
และผู้้�จััดการ

งานบริิหาร
ความเสี่่�ยง

รายงาน
ฝ่่ายบริิหาร

7.2	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการ
7.2.1 โครงสร้้างของคณะกรรมการ
โครงสร้างและวาระการดำำรงตำำแหน่งของคณะกรรมการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสรุป
ข้อมูลสำำคัญดังนี้
1) คณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการจำำนวน 11 คน โดย 10 คน (รวมประธานกรรมการ) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และ
		 1 คน เป็นกรรมการและผู้จัดการ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการและผู้จัดการ
2) กรรมการ มีวาระการดำำรงตำำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบวาระแล้วสามารถได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งให้ดำำรงตำำแหน่งได้อีก
		 แต่จะดำำรงตำำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ สำำหรับกรรมการและผู้จัดการ มีวาระดำำรงตำำแหน่งคราวละ 4 ปี เมื่อครบวาระแล้ว
		 คณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตั้งให้กลับมาดำำรงตำำแหน่งได้
หญิิง

อััตราส่่วนกรรมการหญิิงต่่อกรรมการชาย (คน)

27%

1 : 2.7

สััดส่่วน
กรรมการ
ชาย

73%
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

หญิิง
คน

3

ชาย
คน

8

ตารางแสดงรายชื่่�อและการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการรายบุุคคล
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในคณะอนุุกรรมการ

รายชื่่�อคณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ชื่่�อ-นามสกุุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตำำ�แหน่่ง

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายพิเชษฐ สิทธิอำำนวย
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายธิติ ตันติกุลานันท์
นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
ดร. เสรี นนทสูติ
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

AC

RMC

NRC

SC

ITC

LC

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้จัดการ

หมายเหตุ		 หมายถึง ประธานอนุกรรมการ
		 หมายถึง อนุกรรมการ

ทั้งนี้ รายชื่อของคณะอนุกรรมการปี 2564 ปรากฏตามหน้า 102
7.2.2 บทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบของ “คณะกรรมการ” และ “กรรมการและผู้้�จััดการ”
คณะกรรมการ และกรรมการและผู้จัดการมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างกัน
อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติตามกฎหมายที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าว สะท้อนถึงกลไก
การถ่วงดุลอำำนาจ (Balancing of power) และให้คณะกรรมการสามารถกำำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้มีการกำำหนด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และประธานกรรมการ ไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการ ซึ่งกฎบัตรดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

QR Code

กฎบััตรของคณะกรรมการ

การแบ่่งแยกบทบาทหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ

คณะกรรมการ

• กำำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร และกำำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำำเนินการ
ตามนโยบาย ระเบียบ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• อนุมัติแผนงาน งบประมาณ อัตรากำำลังของพนักงาน และลูกจ้างของตลาดหลักทรัพย์ฯ
• กำำกับดูแลให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
งานบรรษัทภิบาล และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล และเชื่อถือได้
• มอบหมายและกระจายอำำนาจดำำเนินการให้แก่ฝ่ายจัดการในระดับที่เหมาะสม และมีระบบการควบคุมที่ดี

กรรมการและ
ผู้้�จััดการ

• รับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กฎหมาย รวมถึงระเบียบ
ตามที่คณะกรรมการกำำหนด
• รายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมถึงผลการดำำเนินงานที่สำำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการเป็นประจำำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายอำำนาจดำำเนินการในบางเรื่องไปยังฝ่ายจัดการ เช่น การอนุมัติใช้งบประมาณสินทรัพย์ถาวรและงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายดำำเนินงาน (อยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ) การอนุมัติจัดหาสินค้าและบริการในวงเงินที่ไม่เกิน
20 ล้านบาท การอนุมัติรับเพิ่มอัตรากำำลังประจำำปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 เป็นต้น
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คณะกรรมการ
ข้้อมููล ณ 31 ธัันวาคม 2564

ดร. ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล
ประธานกรรมการ

นายพิิเชษฐ สิิทธิิอำำ�นวย
รองประธานกรรมการ

ดร. กุุลภััทรา สิิโรดม
กรรมการ

นายธิิติิ ตัันติิกุุลานัันท์์
กรรมการ
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นายนรเชษฐ์์ แสงรุุจิิ
กรรมการ

นายไพบููลย์์ นลิินทรางกููร
กรรมการ

ดร. เสรีี นนทสููติิ
กรรมการ

นางวรวรรณ ธาราภููมิิ
กรรมการ

นางสาวโสภาวดีี เลิิศมนััสชััย
กรรมการ

ดร. อนุุชิิต อนุุชิิตานุุกููล
กรรมการ

ดร. ภากร ปีีตธวััชชััย
กรรมการและผู้้�จััดการ
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ประวััติิคณะกรรมการ
ดร. ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล

นายพิิเชษฐ สิิทธิิอำำ�นวย

ดร. กุุลภััทรา สิิโรดม

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

อายุุ 69 ปีี
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งประธานกรรมการ เมื่่อ� วัันที่�่ 5 กุุมภาพัันธ์์ 2564

อายุุ 56 ปีี
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองประธานกรรมการ เมื่่อ� วัันที่�่ 5 กุุมภาพัันธ์์ 2564

อายุุ 65 ปีี
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2564

การศึึกษา
• Doctor of Business Administration, Harvard University,
Massachusetts, USA
• Master in Business Administration, Harvard University,
Massachusetts, USA
• Master of Engineering in Industrial Engineering and Management,
Asian Institute of Technology
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

การศึึกษา
• ปริญญาโท ครุศาสตร์ (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Texas at Austin ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึึกษา
• Doctor of Philosophy (Finance), University of Pittsburgh,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Master of Business Administration (Finance), West Virginia
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลัักสููตรนัักบริิหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Leadership Certification
Program 2. Director Certification Program 3. Audit Committee
Program 4. Role of the Compensation Committee 5. Corporate
Governance for Capital Market Intermediaries 6. Monitoring
Fraud Risk Management 7. Monitoring the Internal Audit
Function 8. Monitoring the Quality of Financial Reporting
9. Successful Formulation & Execution the Strategy 10. Anti –
Corruption for Executive Program และ 11. What the Board Should
Do in a Turnaround Situation สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร TLCA Leadership Development Program สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการ
พลังงาน
• หลักสูตรการปฎิรูปธุรกิจ และสร้างเครือข่ายนวัตกรรม สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11

หลัักสููตรนัักบริิหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Certification Program
2. Audit Committee Program และ 3. Director Leadership
Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Global Association of Risk Professionals
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี

การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจำำกัดหรือกิจการอื่น
• อนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการประเมินผลการดำำเนินงาน กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน
• กรรมการและเหรัญญิก สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
• กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัท
จดทะเบียนแห่งประเทศไทย
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรรมการและอนุกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ มูลนิธิสยามกัมมาจล
• กรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย

หลัักสููตรนัักบริิหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. The Role of the Chairman Program
2. Director Certification Program 3. Ethical Leadership Program
4. Board Nomination and Compensation Program และ 5. IT
Governance and Cyber Resilience Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร
ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการ
พลังงาน
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บริษัท พฤกษาโฮลดิ้ง จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำำกัด (มหาชน)
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจำำกัดหรือกิจการอื่น
• ประธานกรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
• ประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จำำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำำกัด
• กรรมการ บริษัท สยามสินธร จำำกัด
• ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
• ประธานคณะกรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
• ประธานกรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
• ประธานคณะกรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
• กรรมการ และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย
• ที่ปรึกษา สำำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• เลขาธิการ สำำนักงานคณะกรรมการกำำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำำกัด (มหาชน)
• ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
• ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
• ประธานคณะกรรมการกำำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
• กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจำำกัดหรือกิจการอื่น
• ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทร้พย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำำกัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการและอนุกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• กรรมการประเมินผลการดำำเนินงาน กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน
• กรรมการ บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำำกัด
• นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• กรรมการผู้อำำนวยการ และกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
บัวหลวง จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์
เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เอสเอส แฟมิลี่ โฮลดิ้ง จำำกัด
• กรรมการ บริษัท โหว์โหว์คิทเช่น จำำกัด
• กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำำกัด
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• อนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
จำำกัด (มหาชน)
• อนุกรรมการวินัย บริษัท สำำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำำกัด
• ผู้เชี่ยวชาญต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมอร์เมด
มาริไทม์ จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ มาสเตอร์แฟรนไชส์ จิมโบรี เพลย์ แอนด์ มิวสิค
บริษัท เพลย์แอนด์มิวสิค จำำกัด
• First Vice President สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เจ.เอฟ.
ธนาคม จำำกัด
• Assistant General Manager ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี
สิทธิผล จำำกัด

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กำำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท
ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิ เอราวัณ
กรุ๊ป จำำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการกำำกับดูแลกิจการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาโก้ จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการอิสระ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำำกัด
• กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการความเสี่ยง บริษัท สำำนัก
หักบัญชี (ประเทศไทย) จำำกัด
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำำกัด
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การบริหาร
ความเสี่ยงจากการลงทุน กองทุนประกันสังคม
• ที่ปรึกษา สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• อนุกรรมการประเมินผลการดำำเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำำเหน็จบำำนาญข้าราชการ
• กรรมการ มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล
• คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายธิิติิ ตัันติิกุุลานัันท์์

นายนรเชษฐ์์ แสงรุุจิิ

นายไพบููลย์์ นลิินทรางกููร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

อายุุ 52 ปีี
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562

อายุุ 59 ปีี
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562

อายุุ 55 ปีี
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562

การศึึกษา
• ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) University of Washington ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

การศึึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Syracuse University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Syracuse University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอินเดียน่า
(เมืองบลูมมิงตัน) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
(เมืองซานตาครูซ) ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลัักสููตรนัักบริิหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจำำกัดหรือกิจการอื่น
• อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำำกัด
• ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท แอสโก้ส่งเสริมธุรกิจ จำำกัด
• กรรมการ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำำกัด
• อนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำำนวยการ
อาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
• Vice President and Head of Trading, HSBC, Bangkok
• Vice President and Head of Trading, JP Morgan, Bangkok
• Vice President and Head of FX Trading, Citibank, Bangkok
• Trader, Standard Chartered
• Officer, Bangkok Bank
• President, ACI Thailand

หลัักสููตรนัักบริิหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Leadership Certification
Program 2. Director Refreshment Program 3. Directors
Accreditation Program 4. Director Accreditation Program และ
5. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สำำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจำำกัดหรือกิจการอื่น
• อนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการประเมินผลการดำำเนินงาน กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน
• ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย
• กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร
จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษา กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
• กรรมการสมทบ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• กรรมการ บริษัท นภกิต จำำกัด
• กรรมการ บริษัท พันธวณิช จำำกัด
• กรรมการ บริษัท เกษตรสิน จำำกัด
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำำกัด
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานสายสินเชื่อบรรษัท ธนาคาร
เกียรตินาคิน จำำกัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
• กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร
จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำำกัด (มหาชน)

หลัักสููตรนัักบริิหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Certification Program 2.
Director Accreditation Program และ 3. Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA)
สถาบัน CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำำกัด
(มหาชน)
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจำำกัดหรือกิจการอื่น
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำำกัด
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
• กรรมการและอนุกรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการด้านงานวิจัย อนุกรรมการด้านการลงทุน และ
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กองทุนส่งเสริมการ
พัฒนาตลาดทุน
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน
และการคลัง วุฒิสภา
• ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
• กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย กระทรวงการคลัง
• นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำำคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
• ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปตลาดทุน สภาปฏิรูปแห่งชาติ
• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
• กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ
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ดร. เสรีี นนทสููติิ

กรรมการ

กรรมการ

อายุุ 66 ปีี
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562

อายุุ 48 ปีี
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562

การศึึกษา
• ปริญญาโท MBA North Texas State University, Denton, Texas
(University of North Texas) ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึึกษา
• ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมาย
เปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (ด้วยทุนการศึกษา British
Chevening Scholarship โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร)
• ปริญญาโทด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนการศึกษา Fulbright)
• เนติบัณฑิตไทย สำำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
(สมัยที่ 48)
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รุ่นที่ 9
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลัักสููตรนัักบริิหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Certification Program 2. Role
of the Compensation Committee 3. Audit Committee Program
4. Risk Management Committee Program 5. The Role of the
Chairman Program 6. Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries 7. Monitoring the Quality of Financial Reporting
8. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
9. Ethical Leadership และ 10. Successful Formulation & Execution
of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจำำกัดหรือกิจการอื่น
• ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อนุกรรมการตรวจสอบ
และอนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการประเมินผลการดำำเนินงาน กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน
• ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตลาดการเงินไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
• คณะทำำงานส่งเสริมการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance)
และคณะกรรมการกำำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำำนักงาน
คณะกรรมการกำำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• คณะทำำงานพิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีด้าน ESG สำำหรับคณะกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม บัวหลวง จำำกัด
• กรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำำนักงานคณะกรรมการ
กำำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
• ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำำกัด
• รองกรรมการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี
จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยเอเชีย
จำำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี
(ประเทศไทย) จำำกัด)
• Senior Vice President บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำำกัด
(มหาชน)
• Vice President ธนาคาร เอเชีย จำำกัด (มหาชน)
• Accounts Executive บริษัท ดาต้าแมท จำำกัด
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หลัักสููตรนัักบริิหาร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Leadership Certification
Program 2. Advanced Audit Committee Program และ 3. Director
Certification Program สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Foundations in Responsible Investment สถาบัน UN PRI
• หลักสูตร GRI Professional Certification Reporting Initiative
สถาบัน GRI Academy
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง สถาบันพัฒนา
ข้าราชการตุลาการ
• หลักสูตรผู้นำำระดับสูงอาเซียน สำำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน สำำนักนายกรัฐมนตรีและสถาบันศศินทร์
• หลักสูตรธรรมาภิบาลสำำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ สถาบัน
พระปกเกล้าและแพทย์สภา
• หลักสูตร Infrastructure in a Market Economy: Public-Private
Partnerships in a Changing World, Harvard Kennedy School of
Government, Cambridge, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร The Practice of Trade Policy: Economics, Negotiations
and Rules, Harvard Kennedy School of Government ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• Asia-Europe Programme, Institut D’etudes Politiques
(Sciences Po)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง CMA – GMS สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจำำกัดหรือกิจการอื่น
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำำกับดูแล
กิจการที่ดีและยั่งยืน บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำำกัด
• ประธานอนุกรรมการกฎหมาย อนุกรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
• กรรมการ และประธานอนุกรรมการกฎหมาย และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำำกัด
• อนุกรรมการนโยบายการเงิน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• กรรมการ และประธานอนุกรรมการกำำหนดกลยุทธ์และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์และการปฏิบัติงานตามคำำรับรอง
การปฏิบัติงาน (KPI) สำำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
• อนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐและความมั่นคง
• กรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
• กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะอนุกรรมการ
กฎหมาย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ

ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล
กองทุนบำำเหน็จบำำนาญข้าราชการ
• ประธานอนุกรรมการกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จํากัด
• ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on
Human Rights)
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย
จำำกัด
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำำงาน (พระราชบัญญัติความปลอดภัย
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำำงาน พ.ศ. 2554)
• กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำำกัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษากฎหมาย สำำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข
• กรรมการพัฒนากฎหมาย (แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี)
- อนุกรรมการกำำกับการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ
- กรรมการเจรจาข้อตกลงและการประเมินผลการพัฒนากฎหมาย
		 ของส่วนราชการ (กระทรวงยุติธรรม สำำนักงานตำำรวจแห่งชาติ
		 และสำำนักงานอัยการสูงสุด)
• ที่ปรึกษากฎหมาย สำำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง
• นิติกร สำำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นางสาวโสภาวดีี เลิิศมนััสชััย

ดร. อนุุชิิต อนุุชิิตานุุกููล

ดร. ภากร ปีีตธวััชชััย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและผู้้�จััดการ

อายุุ 68 ปีี
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 5 สิิงหาคม 2562

อายุุ 50 ปีี
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ เมื่่�อวัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2564

อายุุ 57 ปีี
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและผู้้�จัดั การ เมื่่อ� วัันที่�่ 1 มิิถุนุ ายน 2561

การศึึกษา
• ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึึกษา
• Ph.D. (Computer Science), Stanford University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• MSCS, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

การศึึกษา
• Doctoral of Business Administration in Finance and Economics,
Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Master of Business Administration, Finance Major, University
of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อิเล็กทรอนิกส์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลัักสููตรนัักบริิหาร
• Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2012),
CMMU-MIT
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
• หลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร 1. สุดยอดผู้นำำวิทยาการประกันภัยระดับสูง 2. หลักสูตร
วิทยาการประกันภัยระดับสูง สำำนักงานคณะกรรมการกำำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
• หลักสูตร Executive Education (Program for Senior Management 4),
Fiscal Policy Research Institute (FPRI) Kellogg-Schulich-Maxwell
• หลักสูตร TLCA Executive Development Program สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย
• Economics & Investment Analysis, Faculty of Economics
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28

หลัักสููตรนัักบริิหาร
• Columbia Senior Executive Program, Columbia University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Certification Program
2. Director Accreditation Program และ 3. Corporate Governance
for Capital Market Intermediaries สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12

หลัักสููตรนัักบริิหาร
• The Wharton Advanced Management Program, University of
Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร 1. Director Certification Program
2. Director Accreditation Program 3. Audit Committee Program
4. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
5. Director Certification Program Update และ 6. Successful
Formulation and Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรการกำำกับดูแลกิจการสำำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2
ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรม
เซ็นทรัล พลาซ่า จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์
เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำำกัด มหาชน
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงาน
เภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำำกัด (มหาชน)
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจำำกัดหรือกิจการอื่น
• ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย
• กรรมการ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำำกัด
• ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เคทีบีเอสที รีท
แมเนจเมนท์ จำำกัด
• ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และอนุกรรมการลงทุน บริษัท
ทิพยประกันภัย จำำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำำกัด
(มหาชน)
• กรรมการอิสระ บริษัท ดูโฮม จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้านครหลวง
• กรรมการและกรรมการบริหาร องค์การเภสัชกรรม
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน สำำนักงานคณะกรรมการกำำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• เลขาธิการ กองทุนบำำเหน็จบำำนาญข้าราชการ
• กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำำกัด (มหาชน)

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชั่นแนล จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำำกัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สำำนักผู้บริหาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำำกัด (มหาชน)
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจำำกัดหรือกิจการอื่น
• ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำำกัด
• ประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์คิเทคทูรา จำำกัด
• กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ กองทุนส่งเสริม
การพัฒนาตลาดทุน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ สำำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
• คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ / อนุกรรมการมาตรฐานและการกำำกับดูแล /
อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม
• อนุกรรมการกำำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของ
รัฐวิสาหกิจ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม สำำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• ที่ปรึกษา และกรรมการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพากร
สู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล กรมสรรพากร
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• กรรมการ และอนุกรรมการความเสี่ยง บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น
จำำกัด (มหาชน)
• อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน
• ที่ปรึกษา คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ National
e-Payment กระทรวงการคลัง
• กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงการคลัง
• กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำำกัด
• กรรมการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำำกัด
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำำกัด
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำำกัด (มหาชน)
• Director of Business Development and Technology, Freewill Solutions

ตำำ�แหน่่งงานอื่่�นในปััจจุุบััน
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
การดำำรงตำำแหน่งในบริษัทจำำกัดหรือกิจการอื่น
• กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย สำำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กระทรวงการคลัง
• กรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
• ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท สำำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุน
ต่างด้าว จำำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล จำำกัด
• รองประธานกรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จำำกัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำำกัด
• อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง อนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอนุกรรมการ
กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการและเลขานุการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
ประสบการณ์์การทำำ�งาน
• ประธานกรรมการ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำำกัด
• รองประธานในคณะทำำงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์เกิดใหม่และ
กรรมการ สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก
• รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานการเงิน
และบริหารเงินลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน บริษัท น้ำำตาลมิตรผล จำำกัด
• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงิน ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำำกัด (มหาชน)
• กรรมการ และประธานคณะกรรมการจัดการลงทุน บริษัท ไทยพาณิชย์
นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำำกัด (มหาชน)
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7.3	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะอนุุกรรมการ
คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อดูแลการกำำกับดูแลกิจการที่ดีและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ได้แก่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (AC) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (NRC) คณะอนุกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน (SC) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITC)
และคณะอนุกรรมการกฎหมาย (LC) ซึ่งคณะอนุกรรมการทุกชุดได้มีการกำำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร
ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ซึ่งได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกจำำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการวินัย คณะกรรมการอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

รายชื่่�อคณะอนุุกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ปีี 2564
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

7.3.1 คณะอนุุกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงานที่ดูแล
: ฝ่ายตรวจสอบภายใน
องค์ประกอบ
: 1. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
		 2. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง
		 3. อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบ
วาระการดำำรงตำำแหน่ง : มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายชื่่�อ

1. นางสาวโสภาวดี
2. ดร. กุลภัทรา
3. นายนรเชษฐ์
4. นางวรวรรณ
5. ดร. เสรี

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

เลิศมนัสชัย
สิโรดม
แสงรุจิ
ธาราภูมิ
นนทสูติ

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. การรายงานทางการเงิน (financial report)
(1) สอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) พิจารณาและสอบทานนโยบายทางบัญชี
(3) สอบทานรายการที่สำำคัญหรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
		 ต่องบการเงิน
2. ผู้สอบบัญชี (external audit)
(1) ให้คำำแนะนำำเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง กำำหนดค่าตอบแทน
		 ของผู้สอบบัญชี และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบ
		 บัญชีของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) สอบทานขอบเขตและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
		 ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
3. การตรวจสอบภายใน (internal audit)
(1) พิจารณาและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
		 ตรวจสอบภายใน
(2) พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน
(3) พิจารณางบประมาณและทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบ
		 ภายใน
(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง
		 การจ่ายผลตอบแทน และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
		 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง (internal control
and risk management) พิจารณาและประเมินผลความพอเพียง
และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(compliance)
(1) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำำหนดของ
		 หน่วยงานที่กำำกับดูแลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง
		 มาตรฐานและกฎระเบียบภายในที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 กำำหนด
(2) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจขัดแย้ง
		 ทางผลประโยชน์
6. การแจ้งเบาะแสและการกระทำำที่ทุจริต (whistleblowing
and fraud)
(1) สอบทานและดำำเนินการต่อการแจ้งเบาะแสและสอบสวน
		 การกระทำำที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำำผิดกฎหมาย
		 จรรยาบรรณ การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินไม่ถูกต้อง
		 ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และการกระทำำที่ทุจริต
(2) สอบทานกระบวนการป้องกันและตรวจจับการกระทำำที่ทุจริต

7. หน้าที่อื่น ๆ
(1) สอบทานรายงานการเงินของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 งวด 6 เดือน และประจำำปีก่อนนำำเสนอคณะกรรมการ
		 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) ให้คำำแนะนำำเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง กำำหนดค่า
		 ตอบแทน ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอบทาน
		 ขอบเขตและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของ
		 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 มอบหมาย

7.3.2 คณะอนุุกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
หน่วยงานที่ดูแล
: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์ประกอบ
: 1. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
		 2. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง
		 3. ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง
วาระการดำำรงตำำแหน่ง : มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายชื่่�อ

1. นางวรวรรณ
2. ดร. กุลภัทรา
3. นายธิติ
4. นายนรเชษฐ์
5. นางสาวโสภาวดี

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ธาราภูมิ
สิโรดม
ตันติกุลานันท์
แสงรุจิ
เลิศมนัสชัย

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ด้านการสรรหา
(1) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะดำำรงตำำแหน่งในคณะ
		 อนุกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเสนอขอความ
		 เห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการ
		 แต่งตั้งต่อไป รวมถึงพิจารณากลั่นกรองรายชื่อ กรรมการ
		 และอนุกรรมการของบริษัทย่อย ก่อนเสนอขอความเห็นชอบ
		 จากคณะกรรมการบริษัทย่อยในการแต่งตั้งต่อไป
(2) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 และบริษัทย่อย ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
		 ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่
		 กรณี) ในการแต่งตั้งต่อไป

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(3) พิจารณาสรรหาบุคลากรเข้าดำำรงตำำแหน่งผู้บริหารระดับ
		 รองผู้จัดการและผู้ดำำรงตำำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้าสายงาน
		 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย
		 เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาด
		 หลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)
		 ในการแต่งตั้งต่อไป
(4) พิจารณาแผนสืบทอดกิจการ (succession plan) ใน
		 ตำำแหน่งงานสำำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนนำำเสนอ
		 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณา และทบทวน
		 แผนดังกล่าวเป็นประจำำทุกปี
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 มอบหมาย
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2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน
(1) พิจารณากลั่นกรองนโยบาย หลักเกณฑ์ และการจ่าย
		 ผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการบริษัทย่อย
		 ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งก่อนเสนอ
		 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 หรือคณะกรรมการบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ต่อไป
(2) พิจารณากลั่นกรองนโยบาย หลักเกณฑ์ และภาพรวม
		 โครงสร้างผลตอบแทนของพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาด
		 หลักทรัพย์ฯ ต่อไป

(3) พิจารณากลั่นกรองงบประมาณการปรับอัตราเงินเดือน
		 ประจำำปี และเงินรางวัลประจำำปีของพนักงานตลาด
		 หลักทรัพย์ฯ ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
		 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
(4) พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทน ซึ่ง
		 รวมถึงเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนและการปรับอัตรา
		 ผลตอบแทนประจำำปีของผู้บริหารที่คณะอนุกรรมการ
		 สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา ก่อนเสนอ
		 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 ต่อไป
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 มอบหมาย

7.3.3 คณะอนุุกรรมการบรรษััทภิิบาลและความยั่่�งยืืน
หน่วยงานที่ดูแล
: ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
องค์ประกอบ
: 1. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน
		 2. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง
		 3. ประธานอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน อาจเป็นกรรมการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง หรือที่
			 ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก
วาระการดำำรงตำำแหน่ง : มีวาระตามวาระของการเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายชื่่�อ

1. นางวรวรรณ
ธาราภูมิ
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
3. นายไพบูลย์
นลินทรางกูร
4. ดร. เสรี
นนทสูติ
5. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ด้านบรรษัทภิบาลและด้านความยั่งยืน สำำหรับกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.1 ด้านบรรษัทภิบาล
		 (1) พิจารณาและให้คำำแนะนำำต่อคณะกรรมการตลาด
			 หลักทรัพย์ฯ ในการกำำหนดกรอบการกำำกับดูแล
			 กิจการ ที่มีความสอดคล้องกับสภาพโครงสร้างการ
			 ดำำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งสามารถ
			 เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
		 (2) พิจารณาความเหมาะสม และความเพียงพอของ
			 นโยบายการกำำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของ
			 กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้อง
			 กับแนวปฏิบัติด้านการกำำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติ
			 หรือหลักการที่เป็นสากล ก่อนนำำเสนอต่อคณะกรรมการ
			 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
		 (3) สอบทานรายงานการกำำกับดูแลกิจการของตลาด
			 หลักทรัพย์ฯ ที่เปิดเผยในรายงานประจำำปี
		 (4) ให้คำำแนะนำำในการจัดทำำแผนการพัฒนาบรรษัทภิบาล
			 ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย
			 บรรษัทภิบาล
		 (5) ให้คำำปรึกษาและคำำแนะนำำ ตลอดจนข้อเสนอแนะ
			 ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
			 และฝ่ายจัดการในการพัฒนาบรรษัทภิบาลของกลุ่ม
			 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 (6) ให้คำำแนะนำำความเหมาะสมของกฏบัตรของคณะ
			 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนนำำเสนอต่อคณะ
			 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา

		 (7) พิจารณาและให้คำำแนะนำำกระบวนการประเมิน
			 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตลาด
			 หลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจัดทำำสรุปข้อมูลผลการประเมิน
			 และนำำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
1.2 ด้านความยั่งยืน
		 (1) พิจารณาและให้คำำแนะนำำในการจัดทำำกรอบนโยบาย
			 และแนวการพัฒนาด้านความยั่งยืนของกลุ่มตลาด
			 หลักทรัพย์ฯ ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งสามารถ
			 เทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
			 เพื่อให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดำำเนินงาน
			 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ
			 ของผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
			 และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่ม
			 ตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 (2) ให้คำำแนะนำำในการจัดทำำแผนการพัฒนาความ
			 รับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
			 สอดคล้องตามกรอบนโยบายที่กำำหนด
		 (3) ให้คำำปรึกษาและคำำแนะนำำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่
			 เป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
			 และฝ่ายจัดการในการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่ม
			 ตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ด้านบรรษัทภิบาลและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สำำหรับ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
2.1 ให้คำำแนะนำำในการกำำหนดกรอบนโยบายและแนวทาง
		 การพัฒนาด้านบรรษัทภิบาลและด้านความยั่งยืนของผู้มี
		 ส่วนได้เสีย (stakeholders) ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
		 พัฒนาโครงการและระบบการกำำกับดูแลกิจการที่ดี มีแนว
		 ปฏิบัติที่ดีควบคู่ไปกับการดำำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
		 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนอย่าง
		 มีความรับผิดชอบ
2.2 ให้คำำปรึกษาและคำำแนะนำำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็น
		 ประโยชน์แก่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่าย
		 จัดการในการพัฒนาบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนใน
		 ตลาดทุน
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
มอบหมายภายใต้ขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.4 คณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
หน่วยงานที่ดูแล
: ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบ
: 1. อนุกรรมการจำำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน
		 2. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 2 คน
		 3. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี การบริหารความเสี่ยง หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยอย่างน้อย
			 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
			 ด้านการบริหารความเสี่ยง
วาระการดำำรงตำำแหน่ง : 1. อนุกรรมการที่เป็นกรรมการฯ หรือกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นไปตามวาระการดำำรงตำำแหน่ง
			 ของกรรมการฯ หรือกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี
		 2. อนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ1 ให้มีวาระการดำำรงตำำแหน่งคราวละ
			 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1 สำำหรับอนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีวาระการดำำรงตำำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำำรงตำำแหน่งติดต่อกัน
เกิน 2 วาระมิได้ เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำำเป็นที่จะต้องดำำรงตำำแหน่งเกินกว่านั้น อาจให้ดำำรงตำำแหน่งต่อได้อีก 1 วาระ แต่อย่างไรก็ดี วาระการดำำรงตำำแหน่งต่อเนื่อง
จะต้องไม่เกิน 9 ปี และเมื่อครบวาระการดำำรงตำำแหน่งดังกล่าวแล้ว จะต้องเว้นวาระการดำำรงตำำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำำรงตำำแหน่งอีกได้
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รายชื่่�อ

1. นายพิเชษฐ
สิทธิอำำนวย
2. ดร. กุลภัทรา
สิโรดม
3. นายธิติ
ตันติกุลานันท์
4. นายนรเชษฐ์
แสงรุจิ
5. นายไพบูลย์
นลินทรางกูร
6. ดร. อนุชิต
อนุชิตานุกูล
7. ดร. วชิรา
อารมย์ดี
8. นายสมเกียรติ
ศิริชาติไชย
9. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Policy Framework)
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงนโยบายการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (IT Security and Cyber Security Policies) เพื่อ
นำำเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาให้
ความเห็นและอนุมัติ
2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกำำหนดระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (risk appetite) และความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ขององค์กร (risk tolerance) เพื่อนำำเสนอต่อ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ
3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง
แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และแผนปฏิบัติการ เพื่อ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ครอบคลุม ความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงทางการเงินและ
การลงทุน
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
4. ติดตามแผนการดำำเนินงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ให้คำำแนะนำำเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่าง
ต่อเนื่อง
6. รายงานสถานะความเสี่ยงที่สำำคัญขององค์กร รวมถึงการ
ดำำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบประจำำ
7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจากบุคคลภายนอก
เพื่อให้คำำปรึกษาแนะนำำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้แก่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นในการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารความเสี่ยง กรณีที่ไม่มีคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ก่อนนำำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (NRC) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
มอบหมายภายใต้ขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.5 คณะอนุุกรรมการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
หน่วยงานที่ดูแล
: สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค์ประกอบ
: อนุกรรมการจำำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ประกอบด้วย
		 1. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 2 คน
		 2. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 คน
		 4. ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
วาระการดำำรงตำำแหน่ง : 1. อนุกรรมการที่เป็นกรรมการฯ หรือกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นไปตามวาระการดำำรง
			 ตำำแหน่งของกรรมการฯ หรือกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี
		 2. อนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ2 ให้มีวาระการดำำรงตำำแหน่งคราวละ
			 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายชื่่�อ

1. ดร. อนุชิต
อนุชิตานุกูล
2. นายธิติ
ตันติกุลานันท์
3. นายพิเชษฐ
สิทธิอำำนวย
4. นายไพบูลย์
นลินทรางกูร
5. นายประกฤต
ธัญวลัย
6. นางพรรณพร
ทรัพย์สมบูรณ์
7. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้คำำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และนโยบายการ
พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึง
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ในเชิงกลยุทธ์ (New IT
Strategic Projects) ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสนับสนุน
การดำำเนินงานในการเป็นศูนย์กลางตลาดทุน รวมถึงส่งเสริม
การดำำเนินงานและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม และสนับสนุน
ให้มีการพัฒนานวัตกรรมและการนำำเทคโนโลยีมาใช้อย่าง
เหมาะสม เพื่อยกระดับตลาดทุนไทยให้เท่าเทียมและแข่งขัน
ได้กับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำำในภูมิภาค

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
2. พิจารณาและอนุมัติการซื้อหรือการจัดหา ดังนี้
(1) การจัดหาสำำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 สำำหรับรายการที่มีวงเงินมากกว่า 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน
		 50 ล้านบาท สำำหรับรายการที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาท
		 ให้คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศทำำหน้าที่กลั่นกรอง
		 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
		 อนุมัติต่อไป
(2) การจัดหางานด้านการบำำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 (IT maintenance) สำำหรับรายการที่มีวงเงินมากกว่า
		 20 ล้านบาทขึ้นไปโดยไม่จำำกัดวงเงิน โดยต้องอยู่ภายใต้
		 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว
ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานการ
จัดหาตามข้อ (1) และ (2) ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อทราบต่อไป
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

2 สำำหรับอนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีวาระการดำำรงตำำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำำรงตำำแหน่งติดต่อกัน
เกิน 2 วาระมิได้ เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำำเป็นที่จะต้องดำำรงตำำแหน่งเกินกว่านั้น อาจให้ดำำรงตำำแหน่งต่อได้อีก 1 วาระ แต่อย่างไรก็ดี วาระการดำำรงตำำแหน่งต่อเนื่อง
จะต้องไม่เกิน 9 ปี และเมื่อครบวาระการดำำรงตำำแหน่งดังกล่าวแล้ว จะต้องเว้นวาระการดำำรงตำำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำำรงตำำแหน่งอีกได้
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7.3.6 คณะอนุุกรรมการกฎหมาย
หน่วยงานที่ดูแล
: ฝ่ายงานอุทธรณ์และคดี
องค์ประกอบ
: อนุกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ประกอบด้วย
		 1. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 1 คน ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง
		 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และ / หรือ ตลาดทุน
		 3. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 ทั้งนี้ ให้กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานอนุกรรมการกฎหมาย โดยอนุกรรมการกฎหมายต้องไม่เป็น
		 กรรมการผู้มีอำำนาจลงนามผูกผันของบริษัทหลักทรัพย์ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งดำำรงตำำแหน่งเทียบเท่าที่
		 เรียกชื่ออย่างอื่นของบริษัทหลักทรัพย์
วาระการดำำรงตำำแหน่ง : 1. อนุกรรมการกฎหมายที่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มี
			 วาระการดำำรงตำำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำำรงตำำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามวาระการดำำรง
			 ตำำแหน่งกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี
		 2. อนุกรรมการกฎหมายที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ3 ให้มีวาระการดำำรงตำำแหน่ง
			 คราวละ 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายชื่่�อ

1. ดร. เสรี
นนทสูติ
2. ศ. ดร. กำำชัย
จงจักรพันธ์
3. รศ. พิเศษ
เสตเสถียร
4. นายสมเกียรติ
คุววัฒนานนท์
5. นายสุรศักดิ์
วาจาสิทธิ์
6. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ให้คำำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ
ปัญหาข้อกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ
กฎหมายอื่น ตลอดจนระเบียบข้อกำำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
2. พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลที่สำำคัญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำำเนินงานไปข้างหน้าของตลาดหลักทรัพย์ฯ (forward looking)
และให้คำำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการดำำเนินงานของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในเชิงรุก (proactive) หรือในเรื่องที่เป็นการ
ป้องกันรักษา (precaution) ประโยชน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
รวมถึงให้ความเห็นหรือข้อแนะนำำในเรื่องต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการดำำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมาย

7.3.7 คณะอนุุกรรมการวิินััย
หน่วยงานที่ดูแล
: ฝ่ายงานกฎเกณฑ์และวินัย
องค์ประกอบ
: อนุกรรมการจำำนวน 5 คน ประกอบด้วย
		 1. อย่างน้อย 1 คน เป็น กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 2. อย่างน้อย 1 คน เป็น ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในกิจการตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจการเงิน
			 เป็นอย่างดี
		 3. อย่างน้อย 1 คน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
		 4. อย่างน้อย 1 คน เป็น ผู้จัดการหรือผู้บริหารที่มีตำำแหน่งไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
วาระการดำำรงตำำแหน่ง : วาระเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การพิจารณาความผิดและลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2543
3 สำำหรับอนุกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้มีวาระการดำำรงตำำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อพ้นจากตำำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำำรงตำำแหน่งติดต่อกัน
เกิน 2 วาระมิได้ เว้นแต่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำำเป็นที่จะต้องดำำรงตำำแหน่งเกินกว่านั้น อาจให้ดำำรงตำำแหน่งต่อได้อีก 1 วาระ แต่อย่างไรก็ดี วาระการดำำรงตำำแหน่งต่อเนื่อง
จะต้องไม่เกิน 9 ปี และเมื่อครบวาระการดำำรงตำำแหน่งดังกล่าวแล้ว จะต้องเว้นวาระการดำำรงตำำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำำรงตำำแหน่งอีกได้
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รายชื่่�อ

1. รศ. ธิติพันธุ์
2. นางวรวรรณ
3. นายเชาว์
4. นายยิ่งยง
5. นางสาวปวีณา

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

เชื้อบุญชัย
ธาราภูมิ
อรัญวัฒน์
นิลเสนา
ศรีโพธิ์ทอง

คณะอนุกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาความผิดและลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการฝ่าฝืนข้อกำำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงาน
การลงโทษให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ยกเว้น
การพิจารณาความผิดและสั่งลงโทษในกรณีดังต่อไปนี้ ให้คณะ
อนุกรรมการวินัยพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ที่
เกี่ยวข้องและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อพิจารณา
(1) การสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จด
		 ทะเบียน

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
(2) การสั่งห้ามบริษัทสมาชิกรายใดรายหนึ่งเข้าทำำการซื้อ
		 หรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
		 เป็นการชั่วคราว
(3) การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพของบริษัทสมาชิก
(4) กรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนด
2. พิจารณาและสั่งการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำำหนดว่าด้วย
การพิจารณาความผิด และลงโทษทางวินัย ตลอดถึงการปฏิบัติ
อื่นใดที่จำำเป็นต่อกระบวนการพิจารณาความผิดและลงโทษ
ทางวินัย

7.3.8 คณะกรรมการอุุทธรณ์์
หน่วยงานที่ดูแล
: ฝ่ายงานอุทธรณ์และคดี
องค์ประกอบ
: กรรมการอุทธรณ์จำำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน (ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
		 โดยอย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงด้านกฎหมาย ด้านการบัญชีและการเงิน และด้านธุรกิจ
		 หลักทรัพย์ ด้านละ 1 คน
วาระการดำำรงตำำแหน่ง : เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2543
รายชื่่�อ

1. นางไขศรี
2. นายฉัตรพี
3. นายชวลิต
4. นางสาวเยาวลักษณ์
5. นายสมเกียรติ

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

เนื่องสิกขาเพียร1
ตันติเฉลิม2
จินดาวณิค1
อร่ามทวีทอง2
คุววัฒนานนท์1

กรรมการอุทธรณ์
กรรมการอุทธรณ์
กรรมการอุทธรณ์
กรรมการอุทธรณ์
กรรมการอุทธรณ์

1 วาระการดำำรงตำำแหน่ง 2 ธ.ค. 2564 – 1 ธ.ค. 2567
2 วาระการดำำรงตำำแหน่ง 9 ม.ค. 2563 – 8 ม.ค. 2565

คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาคำำขออุทธรณ์คำำสั่งลงโทษของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการวินัย และผู้จัดการตลาด
หลักทรัพย์ฯ ว่าผู้อุทธรณ์มิได้กระทำำความผิดอันเป็นการฝ่าฝืน
ข้อกำำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ จริงตามที่ขออุทธรณ์หรือไม่
2. พิจารณาคำำขอทุเลาการบังคับตามคำำสั่งลงโทษ (ถ้ามี) โดย
อาจกำำหนดเงื่อนไขหรือหลักประกันใด ๆ ตามทีจำำเป็นด้วยก็ได้

3. ทำำความเห็นเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณา
สั่งการให้ลงโทษ ลดโทษหรือไม่ลงโทษ หรือยืนยันตามคำำสั่ง
ลงโทษที่มีการอุทธรณ์ หรือสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดในประเด็น
ที่ผู้อุทธรณ์ได้อุทธรณ์มา
4. มีคำำสั่งให้ยุติและจำำหน่ายคำำอุทธรณ์ ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ได้ถอน
คำำอุทธรณ์ไปก่อนหรือระหว่างการพิจารณาและวินิจฉัยของ
คณะกรรมการอุทธรณ์
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7.3.9 คณะอนุุกรรมการกองทุุนคุ้้�มครองผู้้�ลงทุุนในหลัักทรััพย์์
หน่วยงานที่ดูแล
: ฝ่ายกำำกับบริษัทสมาชิก
องค์ประกอบ
: อนุกรรมการกองทุน จำำนวน 6 คน
		 1. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง
		 2. กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ฯ เลือกตั้ง
		 3. สมาชิกกองทุนที่สมาชิกกองทุนเลือกตั้ง
		 4. นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
		 5. กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
		 6. ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ฯ ระดับไม่น้อยกว่าผู้ช่วยผู้จัดการที่ดูแลสายงานกำำกับบริษัทสมาชิก
วาระการดำำรงตำำแหน่ง : เป็นไปตามระเบียบการเป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
รายชื่่�อ

1. ดร. อนุชิต
2. นายพิเชษฐ
3. นางพรพริ้ง
4. นายยิ่งยง
5. นายอภิศักดิ์
6. นางสาวปวีณา

ดำำ�รงตำำ�แหน่่ง

อนุชิตานุกูล
สิทธิอำำนวย
สุขสันติสุวรรณ
นิลเสนา
เกี่ยวการค้า
ศรีโพธิ์ทอง

คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. กำำหนดนโยบายการลงทุนของเงินลงทุนโดยอาจกำำหนดให้
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธี
อื่นใดตามที่เห็นสมควร
2. พิจารณาข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ลงทุนที่ยื่นคำำขอรับความคุ้มครองจากกองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
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ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
3. สนับสนุนความมั่นใจให้แก่นักลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ดำำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

7.4	ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะผู้้�บริิหาร
คณะผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย กรรมการและผู้จัดการ 1 ท่าน รองผู้จัดการ 7 ท่าน และผู้ช่วยผู้จัดการ 17 ท่าน
รวมจำำนวนทั้งสิ้น 25 ท่าน มีหน้าที่ในการบริหารและขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ให้ประสบความสำำเร็จตามเป้าหมายที่กำำหนดไว้
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ความสำำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ โดยปรากฎตามโครงสร้างของคณะผู้บริหารที่ส่งเสริม
ให้ผู้หญิงมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเติบโตเป็นผู้นำำในองค์กร ทั้งนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารชาย
จำำนวน 14 ท่าน และผู้บริหารหญิง จำำนวน 11 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนของจำำนวนผู้บริหารหญิงต่อผู้บริหารชาย เท่ากับ 1 : 1.27 คน
หญิิง

อััตราส่่วนผู้้�บริิหารหญิิงต่่อผู้้�บริิหารชาย (คน)

44%

1 : 1.27

สััดส่่วน
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ชาย

56%
7.4.1 หลัักเกณฑ์์และการจ่่ายค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้
พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
สำำหรับอนุกรรมการ กรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อนำำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
และผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามอัตรา
ค่าตอบแทนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนดไว้ โดยพิจารณา
จากผลการดำำเนินงานขององค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ
ประกอบกับปัจจัยภายนอกอื่น เช่น สภาวะทางสังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวม เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งครอบคลุมถึง
เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
ในรอบปี 2564 เป็นจำำนวนรวมทั้งสิ้น 257 ล้านบาท

หญิิง

11 คน

ชาย

14 คน

7.4.2 แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหารระดัับสููง
(succession plan)
คณะกรรมการ ให้ความสำำคัญต่อการเตรียมความพร้อม
บุคลากรที่จะเป็นผู้สืบทอดตำำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
ให้การดำำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทำำแผนสืบทอดตำำแหน่ง (succession plan) และ
มีการทบทวนแผนเป็นประจำำทุกปี ทั้งนี้ จะได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนซึ่งทำำหน้าที่กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบ
ก่อนนำำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้
กระบวนการสรรหาและพัฒนาผู้สืบทอดตำำแหน่ง
(successor) นั้น จะมีการวางแผนร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจะพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์
ความสามารถ ทัศนคติ รวมทั้งจริยธรรม ซึ่งจะมีการ
รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำำเสมอ
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คณะผู้้�บริิหาร
ข้้อมููล ณ 31 ธัันวาคม 2564

ดร. ภากร ปีีตธวััชชััย
กรรมการและผู้้�จััดการ

นายแมนพงศ์์ เสนาณรงค์์
รองผู้้�จััดการ
หััวหน้้าสายงานผู้้�ออกหลัักทรััพย์์

นายประพัันธ์์ เจริิญประวััติิ

นางสาวรุ่่�งทิิพย์์ เจริิญวิิสุุทธิิวงศ์์

นายอำำ�นวย จิิรมหาโภคา

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
สายงานผู้้�ออกหลัักทรััพย์์
ผู้้�จััดการตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ
และผู้้�จััดการตลาดหลัักทรััพย์์ ไลฟ์์เอ็็กซ์์เช้้นจ์์

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานผู้้�ออกหลัักทรััพย์์ 2

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานผู้้�ออกหลัักทรััพย์์ 1
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ดร. ริินใจ ชาครพิิพััฒน์์
รองผู้้�จััดการ
หััวหน้้าสายงานการตลาด
และกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ตลาดสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
(ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)

นางสาวปิิยาภรณ์์ ครองจัันทร์์

นายตรีีวิิทย์์ วัังวรวุุฒิิ

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานการตลาดดิิจิทัิ ลั และช่่องทางการลงทุุน
และหััวหน้้ากลุ่่�มงานการตลาดผลิิตภััณฑ์์และผู้�ล้ งทุุน

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานลููกค้้าสััมพัันธ์์

นางสาวภััทรวสีี สุุวรรณศร
รองผู้้�จััดการ
หััวหน้้าสายงานบริิหารการปฏิิบััติิการ
และกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท สำำ�นัักหัักบััญชีี (ประเทศไทย) จำำ�กััด

นางสาวยุุภาวรรณ ศิิริิชััยนฤมิิตร

นางสาวเพทาย เพชรรััตน์์

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานปฏิิบััติิการ
และกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานสนัับสนุุนธุุรกิิจตลาดทุุน
และกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท ฟิินเน็็ต อิินโนเวชั่่�น เน็็ตเวิิร์์ค จำำ�กััด
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นายถิิรพัันธุ์์� สรรพกิิจ
รองผู้้�จััดการ
หััวหน้้าสายงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ

นายณััฐ เหลืืองนฤมิิตชััย

นายพััฒนา วงศ์์นิิรัันดร์์

นายพุุฒิิพงศ์์ สกนธวััฒน์์

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานปฏิิบััติิการเทคโนโลยีีสารสนเทศ

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานพััฒนาระบบงานเทคโนโลยีี
สารสนเทศ

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานธุุรกิิจระบบงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท เซ็็ทเทรด ดอท คอม จำำ�กััด

ดร. ศรพล ตุุลยะเสถีียร
รองผู้้�จััดการ
หััวหน้้าสายงานวางแผนกลยุุทธ์์องค์์กร
และหััวหน้้าสายงานพััฒนาความยั่่�งยืืนตลาดทุุน
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นางพรรณวดีี ลดาวััลย์์ ณ อยุุธยา

นางรััตน์์วลีี อนัันตานานนท์์

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานพััฒนาความรู้้�ตลาดทุุน

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานพััฒนาธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน

นายอภิิศัักดิ์์� เกี่่�ยวการค้้า
รองผู้้�จััดการ
หััวหน้้าสายงานการเงิินและบริิหารเงิินลงทุุน

นางสาวปวีีณา ศรีีโพธิ์์�ทอง
รองผู้้�จััดการ
หััวหน้้าสายงานกำำ�กัับตลาด

นายกีีรติิ โกสีีย์์เจริิญ
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานบััญชีีและการเงิิน
และหััวหน้้ากลุ่่�มงานบริิหาร

นางดวงรััตน์์ สมุุทวณิิช
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานกำำ�กัับบริิษััทจดทะเบีียน
และนโยบายกำำ�กัับตลาด

นายรองรัักษ์์ พนาปวุุฒิิกุุล
ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้าสายงานกฎหมาย
และหััวหน้้ากลุ่่�มงานเลขานุุการองค์์กรและกำำ�กับั องค์์กร

นางสาวนพเก้้า สุุจริิตกุุล

นายกิิตติิ สุุทธิิอรรถศิิลป์์

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
หััวหน้้ากลุ่่�มงานสื่่อ� สารองค์์กรและพััฒนาเพื่่อ� สัังคม

ผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ
สายงาน Strategic Initiative & Industry Utility
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ดิิจิิทััล แอคเซส
แพลตฟอร์์ม จำำ�กััด และกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท ศููนย์์ซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลไทย จำำ�กััด
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โครงสร้้างองค์์กร
มีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
คณะอนุุกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะอนุุกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้้�จััดการ
ฝ่่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง

สายงานผู้้�ออกหลัักทรััพย์์
กลุ่่�มงาน
ผู้้�ออกหลัักทรััพย์์ 1

ตลาดหลัักทรััพย์์
เอ็็ม เอ ไอ

กลุ่่�มงาน
ผู้้�ออกหลัักทรััพย์์ 2

สายงานกำำ�กัับตลาด
กลุ่่�มงานกำำ�กัับบริิษััท
จดทะเบีียนและนโยบาย
กำำ�กัับตลาด
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สายงานการตลาด

กลุ่่�มงาน
กำำ�กัับสมาชิิก
และการซื้้�อขาย

กลุ่่�มงานลููกค้้า
สััมพัันธ์์
กลุ่่�มงานส่่งเสริิม
ผู้้�ออกหลัักทรััพย์์

กลุ่่�มงานการตลาด
ผลิิตภััณฑ์์และผู้้�ลงทุุน

กลุ่่�มงานพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์

สายงานพััฒนา
ความยั่่�งยืืนตลาดทุุน
กลุ่่�มงาน
พััฒนาความรู้้�
ตลาดทุุน

กลุ่่�มงาน
พััฒนาธุุรกิิจ
เพื่่�อความยั่่�งยืืน

กลุ่่�มงานการตลาดดิิจิิทััล
และช่่องทางการลงทุุน

Strategic Initiatives &
Industry Utility

คณะอนุุกรรมการบรรษััทภิิบาล
และความยั่่�งยืืน
คณะอนุุกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง
คณะอนุุกรรมการ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ

สำำ�นัักผู้้�จััดการ
กลุ่่�มงานเลขานุุการองค์์กร
และกำำ�กัับองค์์กร
กลุ่่�มงานสื่่�อสารองค์์กร
และพััฒนาเพื่่�อสัังคม

สายงานบริิหารการปฏิิบััติิการ
กลุ่่�มงาน
ปฏิิบััติิการ

กลุ่่�มงานสนัับสนุุน
ธุุรกิิจตลาดทุุน

สายงานเทคโนโลยีีสารสนเทศ
กลุ่่�มงานพััฒนางาน
ปฏิิบััติิการ

กลุ่่�มงานปฏิิบัติั กิ าร
เทคโนโลยีีสารสนเทศ

กลุ่่�มงานธุุรกิิจระบบงาน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ

กลุ่่�มงานพััฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ

สายงานวางแผน
กลยุุทธ์์องค์์กร

สายงาน
กฎหมาย

สายงานทรััพยากรบุุคคล
และพััฒนาองค์์กร
กลุ่่�มงานบริิหาร
เงิินและลงทุุน

กลุ่่�มงาน
ธุุรกิิจข้้อมููล

สายงานการเงิินและ
บริิหารเงิินลงทุุน
กลุ่่�มงานบััญชีี
และการเงิิน

กลุ่่�มงาน
บริิหาร
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7.5	ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�นๆ
7.5.1 เลขานุุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ ได้แก่ นายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ซึ่งปัจจุบันดำำรงตำำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานกฎหมาย และดูแลกลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำำกับองค์กร
7.5.2	หััวหน้้าฝ่่ายตรวจสอบภายใน
ณ สิ้นปี 2564 นางชนะภัย สรรพสุข ทำำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
จากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
7.5.3	ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าจ้างบริษัท สำำนักงาน อีวาย จำำกัด ในการให้บริการงานสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดการจ่าย
ค่าตอบแทน เป็นดังนี้
• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี : ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำำนักงาน
		 สอบบัญชีที่เป็นผู้สอบบัญชีในสังกัดเป็นจำำนวนเงินรวม 3,500,000 บาท
• ค่าบริการอื่น : ไม่มี
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8 รายงานผลการดำำ�เนิินงานสำำ�คััญ
	ด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
8.1 การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ
จากการดำำเนินงานตามนโยบายการกำำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2564 สามารถสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหัวข้อต่อไปนี้
8.1.1	สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการในปีี 2564
(1) การทบทวนโครงสร้้างและนโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการ

		 •
			
			
		 •
			
			
			
		 •
			
			
			
			

การปรับโครงสร้างของคณะอนุกรรมการด้านการกำำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยกระดับให้คณะอนุกรรมการกฎหมายเป็น
หนึ่งในคณะอนุกรรมการด้านการกำำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งปรับปรุงองค์ประกอบและขยายขอบเขต
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกฎหมาย
การกำำหนดนโยบายว่าจ้างเจ้าพนักงานของรัฐ โดยกำำหนดนโยบายที่จะไม่ว่าจ้าง เสนอแต่งตั้ง หรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมี
อำำนาจกำำกับดูแลกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ ได้กำำหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ (นโยบาย CG) ของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
การทบทวนการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างหน่วยงานกำำกับตลาดกับหน่วยงานที่ดูแลลูกค้า โดยกำำหนดให้หน่วยงาน
ภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ทำำหน้าที่ดูแลลูกค้า และหน่วยงานกำำกับตลาด ต้องมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างกัน
ที่ชัดเจน เพื่อความเป็นอิสระ สำำหรับการดำำเนินการเพื่อประสานการทำำงานร่วมกันภายใต้โครงการ One Stop Service จะมี
กรอบการทำำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการประสานร่วมกับสำำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
กำำกับดูแลบริษัทที่จะเตรียมยื่นเสนอคำำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทจดทะเบียน

(2) การกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ พัันธกิิจ เป้้าหมาย และกลยุุทธ์์องค์์กร

		 •
			
			
			
			
		 •
			
			
		 •
			
			
			

คณะกรรมการเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กรระยะยาว ตามที่ฝ่ายจัดการได้ประเมินสภาพแวดล้อมและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องให้ความสำำคัญกับการปรับตัวที่
รวดเร็ว เตรียมพร้อมรับมือกับ new normal ทั้งด้านพฤติกรรมของลูกค้า เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงความต้องการของ
ผู้ร่วมตลาด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐและหน่วยงานกำำกับดูแลที่จะกระทบต่อการดำำเนินงานของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติกรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2565-2567) ภายใต้แนวคิด “เสริมโอกาส x สร้างความ
เป็นไปได้” (Connecting opportunities x Transforming possibilities) โดยกลยุทธ์ดังกล่าวสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “พัฒนา
ตลาดทุน เพื่อทุกคน” รวมทั้งพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่คณะกรรมการได้อนุมัติ
คณะกรรมการอนุมัติเป้าหมายหรือตัวชี้วัดระดับองค์กร (corporate KPI) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว งบประมาณ อัตรากำำลัง
และตัวชี้วัดระดับองค์กรประจำำปี 2565 ควบคู่ไปกับการกำำกับดูแลการดำำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล โดยฝ่ายจัดการมีการรายงานสถานะของตัวชี้วัดระดับองค์กร ความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์
และผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อคณะกรรมการเป็นประจำำทุกไตรมาส

(3) การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส

		 •
			
			
			
			
			
		 •
			
			
			

คณะกรรมการกำำกับดูแลให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลัก
ความถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส ทั้งนี้ มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
และบริษัทย่อย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมตลาดทุน (เช่น บริษัทจดทะเบียน บริษัทสมาชิก สมาชิกสำำนักหักบัญชี
สมาชิกผู้ฝาก เป็นต้น) สินค้าและบริการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ตลอดจนรายงานทางการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกิจการย่อย ประกอบด้วย งบการเงินประจำำปี และคำำอธิบาย
และบทวิเคราะห์งบการเงิน (MD&A)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสอบถาม การขอข้อมูล และการให้ข้อแนะนำำเกี่ยวกับการให้บริการของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านทาง SET Contact Center และเปิดเผยช่องทางการติดต่อไว้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น
ทางโทรศัพท์ ทาง Facebook chat ทางไปรษณีย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำำเนินการตามกระบวนการตามความเหมาะสม
และได้มีการแจ้งผลการดำำเนินการให้ผู้สอบถามได้รับทราบ
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8.1.2 การประชุุมของคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจะเป็นการประชุมประจำำเดือน ทุกวันพุธที่สาม
ของเดือน นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมในรอบรายไตรมาสเพิ่มเติม ซึ่งกำำหนดการประชุมดังกล่าวได้มีการเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการรับทราบล่วงหน้า เพื่อการจัดสรรเวลาเข้าร่วมการประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีกระบวนการจัดประชุม สรุปได้ดังนี้
• ประธานกรรมการ และกรรมการและผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบวาระการประชุมก่อนนำำเสนอคณะกรรมการ
• จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
		 อย่างเพียงพอ ยกเว้นกรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนอาจนำำส่งเอกสารในภายหลัง
• กรณีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียนั้น และห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น
• ประธานกรรมการสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ
		 โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 17 ครั้ง และได้มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการจำำนวน 3 ครั้ง ซึ่งภายหลัง
การประชุมเสร็จสิ้นได้มีการสื่อสารประเด็นจากการประชุมให้กรรมการและผู้จัดการรับทราบแล้ว

อััตราการเข้้าร่่วมประชุุมเฉลี่่�ยของคณะกรรมการรายบุุคคล

100%
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ตารางการประชุุมคณะกรรมการ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการรายบุุคคล ประจำำ�ปีี 2564
การประชุุมคณะกรรมการ
ในปีี 2564

การประชุุมที่่�อาคารสำำ�นัักงาน
(physical meeting)

การประชุุมรููปแบบออนไลน์์
ผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
(e-meeting)

รวมจำำ�นวนการประชุุม
physical meeting
และ e-meeting

5 ครั้้�ง

12 ครั้้�ง

17 ครั้้�ง

4/4
4/4
4/4
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/4
5/5

11/11
11/11
11/11
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
11/11
12/12

15/15
15/15
15/15
17/17
17/17
17/17
17/17
17/17
17/17
15/15
17/17

1/1
1/1
1/1
1/1

1/1
1/1
1/1
1/1

2/2
2/2
2/2
2/2

จำำ�นวนครั้้�งการประชุุม
รายชื่่�อคณะกรรมการชุุดปััจจุุบััน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 1
นายพิเชษฐ สิทธิอำำนวย 1
ดร. กุลภัทรา สิโรดม 1
นายธิติ ตันติกุลานันท์
นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
ดร. เสรี นนทสูติ
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล 1
ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

กรรมการที่่�ครบวาระในระหว่่างปีี

1
2
3
4

ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ 2
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ 2
ศ. (พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 2
นายจรัมพร โชติกเสถียร 2

อััตราการเข้้าร่่วมประชุุมโดยเฉลี่่�ยของคณะกรรมการชุุดปััจจุุบััน (ร้้อยละ)
หมายเหตุ

1
2

100

ดำำรงตำำแหน่งเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ครบวาระเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

การประชุุมคณะอนุุกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในปีี 2564
AC

NRC

SC

RMC

ITC

LC

12 ครั้้�ง

12 ครั้้�ง

5 ครั้้�ง

7 ครั้้�ง

12 ครั้้�ง

7 ครั้้�ง

คณะอนุุกรรมการ
จำำ�นวนการประชุุมในปีี 2564
รููปแบบการจััดประชุุม

physical
meeting

e-meeting

e-meeting

e-meeting

e-meeting

e-meeting

physical
meeting

e-meeting

1 ครั้้�ง

11 ครั้้�ง

12 ครั้้�ง

5 ครั้้�ง

7 ครั้้�ง

12 ครั้้�ง

3 ครั้้�ง

4 ครั้้�ง

6/6
6/6

11/12

รายชื่่�อคณะกรรมการชุุดปััจจุุบััน

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายพิเชษฐ สิทธิอำำนวย
ดร. กุลภัทรา สิโรดม

1/1

9/9

11/11
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การประชุุมคณะอนุุกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีในปีี 2564
คณะอนุุกรรมการ
จำำ�นวนการประชุุมในปีี 2564
รููปแบบการจััดประชุุม

AC

NRC

SC

RMC

ITC

LC

12 ครั้้�ง

12 ครั้้�ง

5 ครั้้�ง

7 ครั้้�ง

12 ครั้้�ง

7 ครั้้�ง

physical e-meeting
meeting

e-meeting

e-meeting

e-meeting

e-meeting

physical e-meeting
meeting

11 ครั้้�ง

12 ครั้้�ง

5 ครั้้�ง

7 ครั้้�ง

12 ครั้้�ง

7/7
7/7
6/7

12/12

11/11

9/10
12/12

1 ครั้้�ง

3 ครั้้�ง

4 ครั้้�ง

3/3

4/4

รายชื่่�อคณะกรรมการชุุดปััจจุุบััน

นายธิติ ตันติกุลานันท์
นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
ดร. เสรี นนทสูติ
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

1/1
0/1
1/1
1/1

11/11
9/9
11/11

5/5
5/5
5/5
5/5

12/12
12/12
2/2

6/6
7/7

5/5

11/12

10/10
12/12

4/4

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ / ผู้้�เชี่่�ยวชาญภายนอก

7/7
7/7

นางสาววชิรา อารมย์ดี
นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
นางพรรณพร ทรัพย์สมบูรณ์
นายธรัฐพร เตชะกิจขจร
นายประกฤต ธัญวลัย
นายสมเกียรติ คุววัฒนานนท์
รศ. พิเศษ เสตเสถียร
นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์
ศ.ดร. กำำชัย จงจักรพันธ์
อััตราการเข้้าร่่วมประชุุมโดยเฉลี่่�ย (ร้้อยละ)

11/12
4/5
6/6
3/3
2/3
3/3
3/3
98.21

97.10

100.00

98.33

95.06

4/4
4/4
4/4
4/4

97.44

8.1.3	ค่่าตอบแทนกรรมการ
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ และ
นำำเสนอคณะกรรมการ ก่อนนำำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสมาชิกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สำำหรับ
กรรมการและผู้จัดการจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล ประจำำปี 2564
เป็นดังนี้
อััตราค่่าตอบแทนรายเดืือน (บาท)

ประธานกรรมการ /
ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ / อนุกรรมการ
122
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Board

AC

NRC

SC

RMC

ITC

LC

135,000

75,000

52,500

52,500

52,500

52,500

52,500

90,000

50,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

รายชื่่�อคณะกรรมการ

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายพิเชษฐ สิทธิอำำนวย
ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายธิติ ตันติกุลานันท์
นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
นางวรวรรณ ธาราภูมิ
ดร. เสรี นนทสูติ
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
หมายเหตุ

ค่่าตอบแทนกรรมการในรอบปีี 2564 (บาท) (ไม่่รวมกรรมการและผู้้�จััดการ)
Board

5,482,857 *
977,143
977,143
1,080,000
1,080,000
1,080,000
1,080,000
1,080,000
1,080,000
977,143

AC

NRC

521,429 380,000
365,000
600,000 420,000
600,000 630,000
521,429
900,000 420,000

SC

RMC**

ITC**

LC**

547,500 420,000
365,000
420,000 420,000
420,000
420,000 420,000 420,000
630,000
210,000
420,000
420,000
365,000 570,000

* รวมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนของประธานกรรมการฯ ที่ได้รับอนุมัติจากประชุมสมาชิกในอัตราเดือนละ 370,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่คณะกรรมการได้มอบหมายเพิ่มเติม
** ไม่รวมค่าตอบแทนของอนุกรรมการบางท่านที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ / ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

8.1.4 การประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะกรรมการ และคณะอนุุกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้านการกำำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำำทุกปี เพื่อทบทวน
ผลการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำำงานตามหลักการกำำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนั้น
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน (SC) จะเป็นผู้พิจารณาและให้คำำแนะนำำเกี่ยวกับกระบวนการประเมิน รวมถึงจัดทำำ
สรุปข้อมูลผลการประเมินและนำำเสนอต่อคณะกรรมการ ยกเว้นการประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ โดยประธานอนุกรรมการ
SC เป็นผู้รายงานผลการประเมินต่อประธานกรรมการโดยตรง ในปี 2564 คณะกรรมการได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้านการกำำกับดูแลกิจการที่ดีทุกชุดแล้ว ได้แก่ AC, NRC, SC, RMC, ITC และ LC
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการด้านการกำำกับดูแลกิจการที่ดี มีรูปแบบ หัวข้อการประเมิน
และผลการประเมินดังนี้
รููปแบบการประเมิิน

คณะกรรมการ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

1. ประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

ตััวอย่่างหััวข้้อการประเมิิน

•
•
•
•
•
•
•

การกำำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
การประชุมคณะกรรมการ
การมีบรรษัทภิบาลที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม
การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การจัดเตรียมบุคลากร และ succession plan

2. ประเมินกรรมการรายบุคคล
• การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 โดยตนเอง
• การประชุมคณะกรรมการ
2.2 โดยกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) • ความเป็นอิสระ
• ความพร้อมและการพัฒนาตนเอง
คณะอนุุกรรมการ
ด้้านการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี

3. ประเมินเฉพาะประธานกรรมการ

การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประเมินคณะอนุกรรมการทั้งคณะ

ขอบเขตหน้าที่และรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะ
อนุกรรมการแต่ละชุด ซึ่งกฎบัตรของคณะอนุกรรมการด้านการ
กำำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์
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นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านได้มีการประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเอง แยกต่างหากจากแบบประเมินผลตนเอง
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ผลประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการ และคณะอนุุกรรมการด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ในปีี 2564

• ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายคณะอยู่ที่ 4.72 และผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการด้านการ
กำำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่าแต่ละชุดได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับที่เกินกว่า 4.7 (จากคะแนนเต็ม 5) ดังแผนภาพนี้
4.82

4.77

4.80

4.75

4.75

4.85

SC

AC

RMC

NRC

Legal

ITC

(คะแนนเต็ม 5)

• ผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล ในรูปแบบประเมินตนเอง และประเมินโดยกรรมการท่านอื่น (แบบไขว้) พบว่า
ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.89 และ 4.82 (จากคะแนนเต็ม 5) ตามลำำดับ
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะของกรรมการจากผลการประเมินข้างต้น ในปี 2564 ฝ่ายจัดการได้นำำมาดำำเนินการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มเติมการจัดให้มีหลักสูตรสัมมนาเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้
หรือให้ข้อมูลในประเด็นที่กรรมการสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม เช่น หลักสูตรสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Digital Technology และ Cyber Security
8.1.5 การพััฒนากรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำำคัญเรื่องการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่องและสม่ำำเสมอ โดยได้จัดให้กรรมการเข้ารับการอบรมความรู้
และดูงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้ก้าวไกลอยู่เสมอ
ในปี 2564 กรรมการได้เข้ารับการอบรมและเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และส่งเสริม
ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำำเนินการ ดังนี้
• การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำำหรับกรรมการบริษัทในภาคการเงิน (Cyber Resilience
		 Leadership : Herd Immunity) เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้และยกระดับความพร้อมในด้าน Cyber Resilience ในภาคการเงิน
		 ซึ่งรวมถึงการสร้างความรู้เกี่ยวกับรูปแบบภัยไซเบอร์ในปัจจุบัน และพัฒนาการของภัยคุกคามไซเบอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
		 ผ่านกรณีศึกษา และกิจกรรมจำำลองเหตุการณ์ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เสมือนอยู่ในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
		 เกิดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ การตัดสินใจ
• การเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Cyber Security/ Zero Trust
• การเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Startup Valuation
นอกจากนี้ กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ESG ในระดับสากลจาก 6 สถาบันชั้นนำำในต่างประเทศ ได้แก่ Harvard Business
School Online, International Corporate Governance Network (ICGN), Global Reporting Initiative (GRI) Academy, Global
Association of Risk Professionals (GARP), UN PRI Academy และ CFA Institute เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของกรรมการให้ทันสมัยเท่าทันเหตุการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
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หลัักสููตรของ IOD
ที่่�กรรมการเข้้าร่่วมอบรม

ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
นายพิเชษฐ สิทธิอำำนวย

DLCP

DCP

DAP

RCP

AACP

ACP

RMP

RCC

CGI

หลัักสููตรอิ่่�นๆ

ELP, BNCP, ITG
MIR, MIA, MFM,
SFE , ACEP

*

ดร. กุลภัทรา สิโรดม
นายธิติ ตันติกุลานันท์
นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
นางวรวรรณ ธาราภูมิ

*
*

DRP*

ดร. เสรี นนทสูติ
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
ดร. ภากร ปีตธวัชชัย

*

MFR, MIR, ELP,
SFE
ITG*
SFE, DCPU

หมายเหตุ *
		
		
		
		
		
		
		
		

หลักสูตรที่กรรมการเข้ารับการอบรมในปี 2564
DLCP : Director Leadership Certification Program
DCP : Director Certification Program
DAP : Director Accreditation Program
RCP : The Role of Chairman Program
AACP : Advance Audit Committee Program
ACP : Audit Committee Program
RMP : Risk Management Committee Program
RCC : Role of the Compensation Committee

CGI :
BNCP :
TOT :
ITG :
MFR :
MIR :
		
ELP :

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
Board Nomination and Compensation Program
Train of the trainer
IT Governance and Cyber Resilience Program
Monitoring the Quality of Financial Reporting
Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management
Ethical Leadership

SFE : Strategic Executive
DRP : Director Refreshment Program
MIA : Monitoring the Internal Audit Function
MFM : Monitoring Fraud Risk Management
ACEP : Anti – Corruption for Executive Program
DCPU : Director Certification Program Update

8.1.6 การกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มที่เป็นธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ (Core Exchange Function) และกลุ่มที่เป็นธุรกิจใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน (New Business & Infrastructure Development Function) นอกจากนี้ ยังมีบริษัทร่วมและบริษัทอื่น ๆ ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าไปถือหุ้น เพื่อสนับสนุนเชิงนโยบายการดำำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียดโครงสร้างธุรกิจและ
การถือหุ้น มีการเปิดเผยไว้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำำหนดนโยบายในการกำำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ในนโยบาย CG ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ซึ่งครอบคลุม
ประเด็นที่สำำคัญต่าง ๆ เช่น การกำำกับดูแลเชิงนโยบายการดำำเนินงานที่สำำคัญและนโยบายด้านการกำำกับดูแลกิจการ การกำำกับดูแล
การดำำเนินงานผ่านตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทร่วม
ในปี 2564 คณะกรรมการรับทราบรายงานการดำำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาส ทั้งที่เป็นบริษัทในกลุ่ม Core Exchange
Function และบริษัท SET Venture Holding (SVH) ในฐานะบริษัทแม่ที่เป็น holding company ที่เป็นผู้กำำกับดูแลธุรกิจของบริษัทย่อย
ในกลุ่ม New Business & Infrastructure Development Function โดยตรง
8.1.7 การติิดตามให้้ปฏิิบััติิตามนโยบาย CG
ฝ่ายกำำกับองค์กรทำำหน้าที่ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำำกับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดจนการให้คำำแนะนำำและติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำำหนด นโยบาย รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่กำำหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานกำำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ฝ่ายกำำกับองค์กรจะรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนอย่างสม่ำำเสมอ
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ผลการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบาย CG ในปี 2564 สรุปข้อมูลสำำคัญได้ดังนี้
• ไม่พบกรณีที่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทย่อย
		 เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พระราชบัญญัติป้องกัน
		 และปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
• มีการปฏิบัติตามนโยบาย CG อย่างครบถ้วน ไม่มีกรณีข้อพิพาทกับคู่แข่ง หรือกรณีการละเมิดข้อมูลความลับของลูกค้า ตลอดจน
		 ไม่พบว่ามีการร้องเรียนถึงการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำำผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
		 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย อาทิ การใช้ข้อมูลภายใน การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่น ๆ
การปฏิบัติตามนโยบายการดำำเนินกิจการและจรรยาบรรณในเรื่องที่สำำคัญ สรุปดังนี้
1) การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน

		 คณะกรรมการสนับสนุนให้มีกระบวนการสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม
		 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่ระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับทราบและให้ความสำำคัญต่อการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
		 ในการดำำเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสรุปดังนี้
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

มาตรการ

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

ผู้้�บริิหารและพนัักงาน

• สื่อสารสาระสำำคัญของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
และนโยบาย No Gift ให้แก่พนักงาน ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การประชุมชี้แจงแก่ตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน การจัดทำำ
e-newsletter
• ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ได้เข้าใจสาระสำำคัญของมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• จัดให้พนักงานเข้าทำำการเรียนรู้หลักสูตร CG ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ (e-learning) ซึ่งมีเนื้อหา หลักสูตรที่ครอบคลุม
เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ได้ผ่านการทดสอบหลักสูตร
CG และจรรยาบรรณของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

คู่่�ค้้าหรืือผู้้�ที่่�สนใจ
เข้้าเป็็นคู่่�ค้้า

• สื่อสารสาระสำำคัญของหลักปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน ให้แก่คู่ค้าหรือผู้ที่ต้องการเข้าเป็นคู่ค้าผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย เช่น ระบุข้อความที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ไว้ในประกาศประกวดราคา ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ข้อกำำหนดการ
จัดหา (TOR)
• ติดตามให้คู่ค้าลงนามใน “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำำหรับ
คู่ค้า” ซึ่งมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงการดำำเนินธุรกิจด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และส่งเสริมให้มีแนวปฏิบัติที่ดี
ในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการมีมาตรการป้องกัน
มิให้เกิดการกระทำำทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่พบข้อร้องเรียนหรือกรณี
ทุ จ ริ ต แ ล ะ ค อ ร์ รั ป ชั น ใ น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้้�เกี่่�ยวข้้องภายนอก

สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทาง
เว็บไซต์ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
เจตนารมณ์ขององค์กรในการไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน

ไม่พบข้อร้องเรียนหรือ กรณี
ทุ จ ริ ต แ ล ะ ค อ ร์ รั ป ชั น ใ น
กระบวนการดำำเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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2)	ประเด็็นสำำ�คััญด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการและจรรยาบรรณของกลุ่่�มตลาดหลัักทรััพย์์ฯ อื่่�นๆ
หััวข้้อ

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

การใช้้ข้้อมููลภายในและ
การรัักษาข้้อมููลความลัับ

ดำำเนินงานตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ โดยไม่พบกรณีละเมิดหรือ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไป
ซึ่่�งหลัักทรััพย์์ของกรรมการ
ผู้้�บริิหาร และพนัักงาน

ตรวจสอบการปฏิบัติในการได้มาหรือจำำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของพนักงาน โดยไม่พบกรณีละเมิด
หรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของพนักงาน รวมไปถึงคู่สมรสหรือผู้ที่
อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพนักงาน

การป้้องกััน และจััดการ
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์

ไม่พบว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

การดููแลการใช้้เทคโนโลยีี
สารสนเทศและการสื่่�อสาร

บริหารจัดการเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO27001 (Information
Security Management System), ISO20000 (Information Technology Service Management
System) และ ISO27701 (Privacy Information Management System) อีกทั้งสร้างความร่วมมือ
ให้พนักงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างระมัดระวัง มิให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร
หรือผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในรูปแบบการจัดอบรมออนไลน์ การจัดทดสอบ phishing mail ฯลฯ โดย
ไม่พบกรณีข้อมูลสำำคัญรั่วไหล

3) การสื่่�อสารและสร้้างความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับนโยบาย CG

		 ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่และสื่อสารนโยบาย CG ซึ่งครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สำำคัญต่อการปฏิบัติงาน ผ่านระบบเครือข่าย
		 อิเล็กทรอนิกส์ภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำำหรับกรรมการ และพนักงานทุกคน รวมทั้งการปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่
		 การเผยแพร่บทความ e-newsletter การประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านตัวแทนของแต่ละฝ่ายงาน (compliance champion)
		 นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้พนักงานเข้าทำำการเรียนรู้หลักสูตร CG ผ่านช่องทางออนไลน์ (e-learning) โดยกำำหนด
		 ให้พนักงานทุกคนต้องทดสอบผ่านตามหลักเกณฑ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในปี 2564 พนักงานทุกคนได้ผ่านการอบรมและ
		 ทดสอบหลักสูตร CG ครบถ้วนแล้ว
หลัักสููตร CG สำำ�หรัับพนัักงาน
1.	การกำำ�กัับดููแลกิิจการสู่่�ความยั่่�งยืืน
2.	การปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
3.	การได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งหลัักทรััพย์์
4.	การต่่อต้้านการทุุจริิตและคอร์์รััปชััน
5.	การป้้องกัันและจััดการความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์
6.	การป้้องกัันการใช้้ข้้อมููลภายใน
และการรัักษาข้้อมููลความลัับ
7.	การใช้้เทคโนโลยีีและการสื่่�อสาร
8.	การรัับแจ้้งเบาะแสหรืือข้้อร้้องเรีียน
9.	กฎหมายสำำ�คััญที่่�พนัักงานควรรู้้�
และปฏิิบััติิตาม
10.	กฎหมายคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
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8.2	สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะอนุุกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะอนุุกรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน จำำนวน 5 ราย
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย
ทั้งด้านตลาดทุน การบัญชี การเงิน การบริหาร และกฎหมาย โดยมี
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
และนางวรวรรณ ธาราภูมิ นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ ดร. กุลภัทรา สิโรดม
และดร. เสรี นนทสูติ เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาว
โสภาวดี เลิศมนัสชัย และดร. กุลภัทรา สิโรดม เป็นผู้ที่จบการศึกษา
และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง ดร. กุลภัทรา สิโรดม
และดร. เสรี นนทสูติ เป็นอนุกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระ
การดำำรงตำำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ในปี 2564 คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น
13 ครั้ง (รวมการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
1 ครั้ง) เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 3 ครั้ง เพื่อให้ข้อคิดเห็น
ต่อแผนการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานผลการตรวจสอบของ
ผู้สอบบัญชี โดยมีการประชุม 1 ครั้งที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
เพื่อหารือและรับทราบความเห็นที่เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
การเข้าร่วมประชุมของอนุกรรมการแต่ละท่าน รายงานไว้ในหัวข้อ
รายงานการกำำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียด
ปรากฏตามหน้า 120)
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น
อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังที่
กล่าวไว้ในหน้า 102 และรายงานผลการดำำเนินงานต่อคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส โดยสรุป
สาระสำำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2564 ดังนี้
• รายงานทางการเงิิน คณะอนุกรรมการตรวจสอบสอบทาน

รายงานทางการเงินรายไตรมาสร่วมกับผู้บริหาร และสอบทาน
รายงานทางการเงินประจำำปีร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
โดยพิจารณาความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเหมาะสม
ของนโยบายบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้ง
สอบทานกับผู้สอบบัญชีถึงผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้แล้ว เช่น TFRS9
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS16 เรื่องสัญญาเช่า ตลอดจน
การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำำรายงานทางการเงิน
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• การบริิหารความเสี่่ย� ง คณะอนุกรรมการตรวจสอบดูแลให้มีการ

บริหารความเสี่ยงที่สำำคัญ โดยประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลสำำเร็จและบทเรียนที่
ได้จากการดำำเนินโครงการภายหลังจากเริ่มใช้ระบบงานใหม่
ที่สำำคัญ (รายงาน Post Implementation) ผลการดำำเนินการ
cybersecurity ประจำำปี 2564 และสรุปภาพรวม incident
รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลงานบริหารความเสี่ยง
เป็นประจำำทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ความ
รับผิดชอบ การประสานงานและความร่วมมือกัน และเพื่อให้
งานตรวจสอบภายในและงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สามารถให้บริการตรวจสอบได้สอดคล้องกับความเสี่ยง และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

• ระบบควบคุุมภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบพิจารณา

สอบทานความเพียงพอ ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่นำำเสนอ
โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุง
ระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้เชิญ
ผู้บริหารที่ดูแลหน่วยงานที่สำำคัญเพื่อให้ข้อมูลและหารือถึง
ความเห็นต่อการดำำเนินการ นอกจากนี้ได้สอบทานการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำำปี ที่จัดทำำขึ้น
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission)

• การกำำ�กับั ดููแลงานตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

อนุมัติแผนการตรวจสอบ และงบประมาณประจำำปี รวมทั้ง
ความเพียงพอ เหมาะสมของทรัพยากรและความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้คำำแนะนำำ
การปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้มีประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงโดยไม่มี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง เพื่อรับฟัง
และร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ในปี 2564 คณะอนุกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้ดำำเนิน
โครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality
Assessment Review) โดยผู้ประเมินอิสระภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติวิชาชีพงานตรวจสอบ
ภายใน (International Professional Practices Framework)

และประเมินเทียบเคียง benchmarking กับองค์กรชั้นนำำและ
ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ สอดคล้อง
กับมาตรฐาน 100% โดยอยู่ในระดับก้าวหน้า “Advance”
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพ
ด้านการตรวจสอบทั้งสากล และในประเทศ และวุฒิบัตรอื่น
ที่เกี่ยวข้องรวม 15 วุฒิบัตร นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการนำำ
audit tools มาใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล รวมทั้ง
ได้จัดให้มีระบบ Internal Audit Management System เพื่อ
ช่วยสนับสนุนกระบวนการทำำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
แต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในทดแทนตำำแหน่งเดิม
ที่เกษียณอายุในสิ้นปี 2564
• การแจ้้งเบาะแสและการกระทำำ�ที่่ทุ� จุ ริิต ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้

มีช่องทางที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส
การกระทำำที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ การปฏิบัติ
ที่ขัดแย้งหรือสงสัยว่าเป็นการกระทำำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ
การถูกละเมิดสิทธิ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบ
ควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ซึ่งได้เปิดเผยช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้หัวข้อ “การแจ้งเบาะแส”
ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสและ
ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการกระทำำที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการกำำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์
1 เรื่อง ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาดำำเนินการ
ตามแนวทางที่กำำหนดไว้ในนโยบายการกำำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งพบว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ดำำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางที่เป็นมาตรฐานในการ
กำำกับดูแลการซื้อขายแล้ว

• การปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์์ และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้บริหารที่ดูแลงาน
ด้านกฎหมายและงานกำำกับองค์กรเป็นประจำำ เพื่อสอบทาน
ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2564 ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อกำำหนดที่เกี่ยวข้อง
• รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน คณะอนุกรรมการตรวจสอบสอบทาน

รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นประจำำทุกไตรมาส โดยในปี 2564
ไม่มีการทำำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

• การเสนอแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�ปีี 2565 คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้ว เห็นว่าบริษัท สำำนักงาน อีวาย จำำกัด มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีความ
เป็นอิสระ จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำำนักงาน อีวาย
จำำกัด (ผู้สอบบัญชีหลัก) เป็นผู้สอบบัญชีของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และบริษัทย่อย สำำหรับงบการเงินประจำำปี 2565 โดยเสนอ
ค่าสอบบัญชี เป็นจำำนวนเงิน 3.5 ล้านบาท และนำำเสนอ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีจากที่ประชุมสมาชิกต่อไป

โดยสรุป คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน และเห็นว่า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำำรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ซึ่งมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำำคัญ
และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการดำำเนินธุรกิจ

(นางสาวโสภาวดีี เลิิศมนััสชััย)
ประธานอนุุกรรมการตรวจสอบ

24 มกราคม 2565
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8.3	สรุุปผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของคณะอนุุกรรมการชุุดอื่่�นๆ
รายงานคณะอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ชุด
ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประกอบด้วย กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จำำนวน 6 คน กรรมการ
และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ และผู้เชี่ยวชาญ 2 คน โดยรายชื่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้ง 9 คน ประกอบด้วย
1. นายพิเชษฐ สิทธิอำำนวย*
(ประธานอนุกรรมการฯ)
2. ดร. กุลภัทรา สิโรดม*				
3. นายธิติ
ตันติกุลานันท์
4. นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ				
5. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร 			
6. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล*
7. ดร. วชิรา
อารมย์ดี
(ผู้เชี่ยวชาญ)
8. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
(ผู้เชี่ยวชาญ)
9. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
* ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำำกับดูแล พิจารณา
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าว
เป็นไปตามนโยบาย กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร รวมทั้งรายงานความเสี่ยงสำำคัญของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
ต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างสม่ำำเสมอ ตามขอบเขต
หน้าที่ซึ่งได้กำำหนดไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2564 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น
8 ครั้ง (รวมการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง)
การเข้าร่วมประชุมของอนุกรรมการแต่ละท่าน รายงานไว้ในหัวข้อ
รายงานการกำำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ (รายละเอียด
ปรากฏตามหน้า 120) ทั้งนี้ สรุปสาระสำำคัญของการปฏิบัติหน้าที่
ในรอบปี 2564 มีดังนี้
• การบริิหารความเสี่่ย� งของธุุรกิิจ / โครงการใหม่่ คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมสำำหรับแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง การจัด
ให้มีการซื้อขาย Fractional Depository Receipts (Fractional
DR) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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• การดำำ�เนิินการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการบริหาร
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่สำำคัญ เช่น 1) การ
ประเมินความเสี่ยงองค์กรของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ สำำหรับปี
2564 2) การทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ 3) การดำำเนินการตามกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 4) การทำำประกันภัยของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนประกันภัย Directors & Officers
(D&O) and Financial Institutions Professional Indemnity
(FIPI) สำำหรับปี 2564 5) ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ด้านการลงทุน เป็นต้น

• การบริิหารความเสี่่ย� งของบริิษัทย่
ั อ่ ย คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทย่อยมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำำ เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างเหมาะสม ในทิศทาง
เดียวกันกับกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย 1) การเพิ่ม
บริการเชื่อมต่อกับ Mobile ID ของสำำนักงาน กสทช. ภายใต้
การบริการของบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำำกัด (DAP)
2) แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โครงการ LiVE Platform
3) นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงการประกอบ
ธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 4) แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปิด issuer account รับฝาก
หุ้นกู้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำำกัด
ไม่ใช่นายทะเบียนและให้บริการในฐานะ investor service

คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงได้ติดตามสถานะความเสี่ยงหลักที่สำำคัญของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจว่าตลาด
หลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย ได้มีการติดตามและดูแลสถานะ
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการ
รายงานผลการดำำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
รับทราบเป็นประจำำทุกไตรมาส

• การติิ ดต ามสถานะความเสี่่ � ย ง

• การบริิหารความเสี่่ย� งและการตรวจสอบภายใน คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงได้สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงาน
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน โดย
ในปี 2564 ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง
เพื่อรับทราบผลสำำเร็จและบทเรียนที่ได้จากการดำำเนินโครงการ
ภายหลังจากเริ่มใช้ระบบงานใหม่ที่สำำคัญ (รายงาน Post
Implementation) ผลการดำำเนินการ cybersecurity ประจำำปี
2564 และสรุปภาพรวม incident ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ดียิ่งขึ้น

โดยสรุป คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความเห็นว่าในปี
2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำำเนินการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
องค์กรให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักที่สำำคัญทุกด้าน มีการติดตาม
ความเสี่ยงที่สำำคัญของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้น มีการประชุม
ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำำ และมีการประชุม
ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสนับสนุนให้การบริหาร
จัดการความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(นายพิิเชษฐ สิิทธิิอำำ�นวย)
ประธานอนุุกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

17 กุมภาพันธ์ 2565
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รายงานคณะอนุุกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ชุดปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้ดำำรงตำำแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ประกอบ
ด้วยกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จำำนวน 5 ราย ได้แก่ นางวรวรรณ
ธาราภูมิ เป็นประธานอนุกรรมการฯ นายนรเชษฐ์ แสงรุจิ นางสาว
โสภาวดี เลิศมนัสชัย ดร. กุลภัทรา สิโรดม และ นายธิติ ตันติกุลานันท์
เป็นอนุกรรมการฯ
ในปี 2564 คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่กำำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะอนุกรรมการฯ สรุปสาระสำำคัญได้ ดังนี้
ด้้านการสรรหา

1) พิจารณาแนวทางการจัดสรรกรรมการฯ เพื่อดำำรงตำำแหน่งใน
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทย่อย
และเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการ และกรรมการชุดต่าง ๆ ของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ประจำำปี 2564
รวมทั้งเห็นชอบรายชื่ออนุกรรมการวินัย และอนุกรรมการ
ตรวจสอบ (AC)
2) พิจารณารายชื่อบุคคลเพิ่มเติมในฐานข้อมูลรายชื่อบุคคล (experts
pool) สำำหรับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ อนุกรรมการและ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
3) พิจารณาการจัดสรรการดำำรงตำำแหน่งประธานอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการด้าน Corporate Governance และทบทวน
ข้อจำำกัดการดำำรงตำำแหน่งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
แต่ละชุด
4) พิจารณาแนวทางที่กำำหนดให้ทั้งกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกรรมการฯ ที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากสมาชิก สามารถดำำรงตำำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการ
SC ได้ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดสรรการดำำรงตำำแหน่ง
ประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ที่จะมีขึ้น
ภายหน้า ดังนี้
4.1 การจัดกลุ่มหลักของคณะอนุกรรมการยังคงเป็นคณะ
		 อนุกรรมการด้าน Corporate Governance (ได้แก่ NRC,
		 SC, AC, RMC และ ITC) เช่นเดิม โดยขอให้ฝ่ายจัดการ
		 ทำำการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นการจัดกลุ่มหลักตาม
		 ข้อเสนอแนะของที่ประชุมด้วย
4.2 การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น
		 ประธานอนุกรรมการในกลุ่มหลัก ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการ
		 ด้าน Corporate Governance จะพิจารณาจัดสรรให้
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		 กรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการในกลุ่ม
		 หลักดังกล่าวรายละ 1 คณะ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจาย
		 ภาระงานให้แก่กรรมการฯ ทุกท่าน ได้มีโอกาสปฏิบัติงาน
		 ในฐานะประธานอนุกรรมการด้วย
5) พิจารณาการเลื่อนตำำแหน่งผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้จัดการ (EVP)
เป็น รองผู้จัดการ (SEVP)
6) พิจารณาทบทวนข้อจำำกัดการจัดสรรกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็นอนุกรรมการในชุดต่างๆ
6.1 ให้คงหลักการและองค์ประกอบการแต่งตั้งประธาน
		 อนุกรรมการและอนุกรรมการด้าน Corporate Governance
		 และให้ปรับปรุงองค์ประกอบที่กำำหนดให้ประธานคณะ
		 อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน (SC) อาจเป็น
		 กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะ
		 กรรมการ ก.ล.ต. หรือที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกก็ได้
6.2 ให้ฝ่ายจัดการดำำเนินการหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการ
		 พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (SC) เกี่ยวกับความเหมาะสม
		 และความสอดคล้องกับหลักการกำำกับดูแลกิจการที่ดีของ
		 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในชุดต่าง ๆ
6.3 ให้มีการอธิบายและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับที่มาขององค์
		 ประกอบของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ด้วย รวมถึงการ
		 ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ได้มีการกำำหนดในเรื่อง “กรรมการ
		 อิสระ” เมื่อจะมีการ orientation กรรมการฯ ใหม่ด้วย
		 เพื่อให้ทราบถึงที่มา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
		 คณะอนุกรรมการแต่ละชุดตั้งแต่เริ่มดำำรงตำำแหน่งเป็น
		 กรรมการฯ
7) พิจารณาการทบทวนการจัดกลุ่มคณะอนุกรรมการด้าน
Corporate Governance
7.1 การทบทวนการจัดกลุ่มคณะอนุกรรมการกฎหมายเป็น
		 คณะอนุกรรมการด้าน Corporate Governance พร้อมทั้ง
		 เห็นควรเสนอให้กรรมการและผู้จัดการฯ เข้าร่วมเป็นหนึ่ง
		 ในอนุกรรมการกฎหมายด้วย
7.2 ให้มีการปรับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับ
		 ภาระหน้าที่ และให้เป็นลักษณะเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการ
		 ด้าน Corporate Governance
7.3 ให้ฝ่ายจัดการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่ององค์ประกอบ การ
		 ขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และการบริหาร
		 จัดการประเด็น COI ของคณะอนุกรรมการกฎหมาย
8) พิจารณาทบทวนองค์ประกอบและรายชื่อกรรมการของบริษัท
ในกลุ่ม new business และในส่วนของคณะกรรมการ SVH
เห็นควรให้กรรมการฯ ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

9)

10)
11)
12)

13)
14)
15)

ก.ล.ต. เข้าดำำรงตำำแหน่งเป็นประธานกรรมการ SVH ด้วย
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีกรรมการฯ ใหม่เข้าดำำรงตำำแหน่ง
ฝ่ายจัดการควรที่จะจัดให้มีการอธิบายและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการกำำกับดูแล SVH และบริษัทย่อยในกลุ่ม new
business เมื่อมีการ orientation กรรมการฯ ใหม่ด้วย
พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำำเนินงาน
ของ CMDF ประจำำปี 2564 โดยยังคงมีกรรมการประเมินผล
การดำำเนินงานเดิมบางส่วนและแต่งตั้งกรรมการประเมินผล
การดำำเนินงานใหม่เพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง
พิจารณาการดำำรงตำำแหน่งอนุกรรมการ ITC และ SIPF ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ DIPF ของ TFEX แทนอนุกรรมการ
ที่ว่างลง
พิจารณารายชื่อคณะอนุกรรมการวินัยของบริษัท ตลาดสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า จำำกัด (มหาชน) (TFEX) ประจำำปี 2564
พิจารณาผลการหารือผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อ
ความยั่งยืน (SC) เกี่ยวกับความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ในคณะอนุกรรมการด้าน Corporate Governance และความ
เห็นของคณะอนุกรรมการกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่มีต่อข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (NRC)
พิจารณาการเสนอแต่งตั้ง / ต่อวาระกรรมการอุทธรณ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ครบวาระการดำำรงตำำแหน่ง
พิจารณาการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาความยั่งยืน
ตลาดทุน และมอบหมายงานให้ผู้บริหารระดับรองผู้จัดการ
พิจารณาหลักการแต่งตั้งและองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
วินัยของ SET และ TFEX รวมทั้งเห็นชอบการปรับปรุงแนวทาง
ในการสรรหาคณะอนุกรรมการวินัยของ TFEX ในส่วนของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ / หรือมีประสบการณ์สูงด้านธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

4) พิจารณาการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา Mercer เพื่อดำำเนินการ
ศึกษาทบทวนข้อมูล SET Executive Pay Benchmarking
การจ่ายผลตอบแทนของผู้จัดการกับรองผู้จัดการ โดยเทียบเคียง
กับองค์กรชั้นนำำ และตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
5) พิจารณาผลการศึกษาเปรียบเทียบผลตอบแทนของผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามโครงการ
SET Executive Pay Benchmarking by Mercer เพื่อให้มีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาผลตอบแทนผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
6) พิจารณาผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ด้้านอื่่�นๆ

1) ติดตามความคืบหน้าการดำำเนินการแผนสืบทอดกิจการ
(succession plan) ในตำำแหน่งงานสำำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) พิจารณาการเปิดโครงการลาออกโดยสมัครใจสำำหรับพนักงาน
โดยพิจารณาแยกเป็น 2 โครงการ ได้แก่
• โครงการลาออกก่อนเกษียณอายุ (Early Retirement Program:
		 ERP)
• โครงการลาออกจากงานโดยความเห็นชอบร่วมกัน (Mutual
		 Separation Program: MSP)
3) พิจารณาความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะอนุกรรมการ NRC
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งไม่จำำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎบัตรในขณะนี้
4) พิจารณาภาพรวมการดำำเนินงานของสายงานทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาองค์กร
โดยสรุป คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ อย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่
ประสบการณ์และความรับผิดชอบที่แต่ละคนได้รับ โดยสอดคล้อง
ตามหลักการกำำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ใช้เป็น
แนวทางในการดำำเนินงานแล้ว

ด้้านการพิิจารณาค่่าตอบแทน

1) พิจารณาภาพรวมการจัดสรรผลตอบแทนโบนัส ประจำำปี 2563
และ การปรับเงินเดือนประจำำปี 2564 ของผู้บริหารและพนักงาน
2) พิจารณาแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
และผู้จัดการ ปี 2564
3) พิจารณาหลักการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ของพนักงาน โดยให้
พิจารณาจากแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน (โบนัส) ในอดีต,
ข้อมูลผลประกอบการ, ความสามารถในการจ่าย, อัตราการ
จ่ายของปีที่ผ่านมา และอัตราการจ่ายของธุรกิจใกล้เคียง เพื่อ
ให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละปี

(นางวรวรรณ ธาราภููมิิ)
ประธานอนุุกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน

17 กุมภาพันธ์ 2565
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รายงานคณะอนุุกรรมการบรรษััทภิิบาลและความยั่่�งยืืน
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน (อนุ SC:
Sustainability Committee) มีจำำนวน 5 ราย ประกอบด้วยกรรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เป็นอิสระจากการบริหารงานภายใน จำำนวน
4 ราย และ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์อีก 1 ราย
ในปี 2564 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยอนุกรรมการทุกคน
ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
แต่ละคนปรากฏในรายงาน “การกำำกับดูแลกิจการที่ดี”) และ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะอนุ SC และ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างครบถ้วน รวมถึงมีการรายงานผลการดำำเนินงานต่อ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบเป็นประจำำทุกไตรมาส
สรุปสาระสำำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2564 ซึ่งคณะอนุ SC
ได้ให้นโยบาย ข้อเสนอแนะและติดตามการดำำเนินงานในเรื่องสำำคัญ
ดังนี้
1. การพััฒนาการกำำ�กัับดููแลกิิจการและการพััฒนาความยั่่�งยืืน
ของกลุ่่�มตลาดหลัักทรััพย์์ฯ

คณะอนุ SC ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำำกับ
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ
ประจำำปี 2564 ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องแนวทาง
มาตรฐานสากล โดยการปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ในประเด็นที่จะไม่ว่าจ้าง
หรือไม่แต่งตั้งเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำำนาจกำำกับดูแลกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง มาเป็นกรรมการ อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้
ยังกำำหนดนโยบายให้ตลาดหลักทรัพย์เข้ารับการประเมินตาม
โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (CAC)” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ในระบบควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการป้องกัน
และลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ผลประเมินพบว่า
ส่วนใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการดำำเนินการตามแบบประเมิน
ของโครงการ CAC แล้ว
ทั้งนี้ คณะอนุ SC เน้นย้ำำให้มีการนำำจรรยาบรรณของกลุ่ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปใช้ในการทำำงาน รวมถึงติดตามการกำำกับ
ดูแลและส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนในองค์กรอย่างสม่ำำเสมอ
นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตร
CG Education สำำหรับพนักงาน โดยเพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตร
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

ให้ครอบคลุมนโยบายและจรรยาบรรณในเรื่องต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งจัดให้มีการ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร CG Education ซึ่งพนักงาน
ทุกคนได้เข้าอบรมและทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำำหนดครบถ้วน 100%
นอกจากนี้ คณะอนุ SC ได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงความเพียงพอของกฎบัตร
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎบัตรคณะอนุ SC
ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะอนุ SC รวมถึงการสอบทาน
รายงานการกำำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และรายงาน
การปฏิบัติงานของคณะอนุ SC ก่อนเปิดเผยในรายงาน
ประจำำปี 2564
2. การพััฒนาความยั่่�งยืืนของบริิษััทจดทะเบีียน และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในตลาดทุุน

คณะอนุ SC ให้นโยบายในการจัดทำำแผนงานเพื่อพัฒนา
ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนและสถาบันตัวกลางตาม
กรอบการพัฒนาความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่กำำหนด
ไว้ตามแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืนของ UN
Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative และ
มาตรฐานสากลอื่นที่สอดคล้องกับบริบทของตลาดหลักทรัพย์ฯ
สรุปรายละเอียดได้ดังนี้
2.1 การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน
		 คณะอนุ SC ให้นโยบายและข้อเสนอแนะในการจัดทำำ
		 และพัฒนาคู่มือ แนวปฏิบัติด้าน ESG ที่ทันกับการ
		 เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักการสากล
		 เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน สถาบันตัวกลาง รวมถึงบริษัท
		 ต่าง ๆ สามารถนำำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบท
		 ขององค์กร ได้แก่ Guidance on Human Rights Risks
		 for Thai Listed firms แนวปฏิบัติที่ดีสำำหรับคณะกรรมการ
		 ในการกำำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน การ
		 เปิดเผยข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศตาม TCFD
		 Recommendations และเกณฑ์การประเมิน New CGR
		 นอกจากนี้ยังให้นโยบายในการพัฒนาฐานข้อมูล ESG
		 อย่างเป็นระบบ ตามแผนการพัฒนา ESG Data Platform
		 เพื่อนำำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์
		 ต่ออุตสาหกรรมโดยรวม และเพื่อให้การพัฒนาความยั่งยืน
		 ของบริษัทจดทะเบียนมีความต่อเนื่องจึงเห็นควรให้มีการ
		 พัฒนา ESG Professionals เพื่อให้เป็นกำำลังสำำคัญในการ
		 ส่งเสริมความรู้ด้าน sustainability แก่ตลาดทุน

		
		
		
		
		
		
		

นอกจากนี้ยังให้นโยบายสำำคัญในการยกระดับผลการ
ดำำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนเพื่อ
สร้าง visibility ดึงดูดความสนใจจากผู้ลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยการเพิ่มจำำนวนและคุณภาพของบริษัท
จดทะเบียนให้เป็น investment star ในดัชนีความยั่งยืน
ชั้นนำำทั้งระดับประเทศและระดับสากลสอดคล้องกับ
ทิศทางการลงทุนอย่างยั่งยืน

2.2
		
		
		
		
		
		

การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน
คณะอนุ SC ให้นโยบายในการพัฒนาองค์กรและผู้มีส่วน
ได้เสียในตลาดทุน ผ่านการให้ความรู้ ที่ครอบคลุมกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียในวงกว้าง อาทิเช่น การพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพ การพัฒนาและให้ความรู้ startup และ SMEs
การให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน นักศึกษา และ ผู้สนใจทั่วไป
เป็นต้น

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

เพื่อให้การเรียนรู้กระทำำได้ในวงกว้างและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน คณะอนุ SC จึงให้นโยบายในการ
ดำำเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านรูปแบบดิจิทัลและ e-learning
เป็นหลัก เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
ในหัวข้อที่สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาตลาดทุน
เช่น เนื้อหาความรู้ด้านสินทรัพย์การลงทุนใหม่ ๆ การใช้
ดิจิทัลเพื่อการลงทุนและการดูแลลูกค้า ทักษะที่จำำเป็น
สำำหรับการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาความยั่งยืน
เป็นต้น ทั้งนี้ การดำำเนินการเพื่อให้ความรู้ด้านการเงิน
และการออมสำำหรับประชาชนทั่วไป financial literacy
ภายใต้โครงการ Happy Money ได้ปรับปรุงเนื้อหา
แนวทางการเรียนรู้และการวัดผล เพื่อให้สามารถครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางยิ่งขึ้นและเน้นให้เกิดผลในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านการเงิน
แก่สังคมไทยด้วยอีกทางหนึ่ง

		
		
		
		
		
		
		
		
		

คณะอนุ SC มีความเห็นว่าภารกิจด้านการให้ความรู้ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นภารกิจสำำคัญประการหนึ่งที่ได้
ดำำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเข็มแข็ง จึงเห็นควรให้
ดำำเนินการต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน
การให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเงิน จะช่วยสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการเงินของประชาชน และช่วยพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนให้มีความรู้และทักษะ
เรื่องการเงิน มีการลงทุนอย่างรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาตลาดทุนอย่างยั่งยืน

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

นอกจากนี้ ยังให้นโยบายในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมให้
สามารถดำำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการทำำงาน
ระหว่างตลาดทุนกับภาคสังคม โดยดำำเนินการผ่าน
โครงการต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนส่งเสริมให้มี
การพัฒนาแพลตฟอร์มลดโลกร้อนผ่าน 3 โครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ 1) Care the Bear เป็นโครงการเรื่อง
ลดโลกร้อน 2) Care the Whale เป็นโครงการเรื่อง
waste management และ environmental management
และ 3) Care the Wild เป็นโครงการระดมทุนเพื่อสร้างป่า
ด้วยการปลูกป่าใหม่ ปลูกป่าเสริม และส่งเสริมการดูแลป่า

		
		
		
		
		
		
		
		

โดยสรุป คณะอนุ SC มีความเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ดำำเนินงานด้านการพัฒนาบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
ทั้งในส่วนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจดทะเบียน
และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาความยั่งยืน
ของตลาดทุนไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน
การปฏิบัติตามหลักการกำำกับดูแลกิจการ อย่างโปร่งใส
เหมาะสมและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

(นางวรวรรณ ธาราภููมิิ)
ประธานคณะอนุุกรรมการบรรษััทภิิบาล
และความยั่่�งยืืน

28 มีนาคม 2565
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รายงานคณะอนุุกรรมการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ชุดปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย กรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ จำำนวน 4 ท่าน ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จำำนวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จำำนวน 1 ท่าน และ กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยรายชื่อคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้ง 7 คน ดังนี้
1. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
(ประธานอนุกรรมการฯ)
2. นายธิติ
ตันติกุลานันท์
3. นายพิเชษฐ สิทธิอำำนวย
4. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
5. นายประกฤต ธัญวลัย
(ประธาน IT Club ASCO)
6. นางพรรณพร ทรัพย์สมบูรณ์
(ผู้เชี่ยวชาญ)
7. ดร. ภากร ปีตธวัชชัย
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2564 มีอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สิ้น
สุดวาระการดำำรงตำำแหน่งในฐานะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 คน
คือ นายจรัมพร โชติกเสถียร และนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ โดยสิ้นสุด
วาระการดำำรงตำำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติแต่งตั้ง ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล
ดำำรงตำำแหน่งประธานอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแทน
นายจรัมพร โชติกเสถียร และแต่งตั้ง นายพิเชษฐ สิทธิอำำนวย
ดำำรงตำำแหน่งอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวาะการดำำรงตำำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะครบวาระการดำำรงตำำแหน่งกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สิ้นสุด
วาระการดำำรงตำำแหน่งในฐานะประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยซึ่งได้ขอลาออกจากตำำแหน่ง
จำำนวน 1 คน คือ นายธรัฐพร เตชะกิจขจร โดยคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายประกฤต ธัญวลัย ดำำรง
ตำำแหน่งอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะประธานชมรม
เทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยให้มี
วาระการดำำรงตำำแหน่งตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2566
โดยปี 2564 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ
แต่ละท่านปรากฏในหัวข้อ รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำำกับ
ดูแลกิจการ โดยคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศได้ปฏิบัติ
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หน้าที่และแสดงความคิดเห็นตามขอบเขตอำำนาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
ด้านที่ปรึกษายุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนางานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยคำำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน
อีกทั้งมีการรายงานผลการดำำเนินงานต่อคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบทุกไตรมาส โดยสรุปสาระสำำคัญของการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
การดำำ�เนิินงานโครงการในเชิิงกลยุุทธ์์ และการปรัับปรุุงระบบงาน
สำำ�คััญเพื่่�อรองรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

• พิจารณาให้คำำปรึกษาและข้อเสนอแนะโครงการด้านเทคโนโลยี
ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่
ยอมรับในอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับตลาดทุนไทยให้เท่าเทียม
และแข่งขันได้กับตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำำในภูมิภาค อาทิ โครงการ
พัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading System Upgrade)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำำหรับระบบหลังบ้านของ
บริษัทสมาชิก (Common Infrastructure for Brokers Back
Office System) โครงการพัฒนาระบบการลงทุนและแลกเปลี่ยน
สินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Platform) โครงการพัฒนา
ระบบซื้อขายหลักทรัพย์สำำหรับ SME และ Startup (LiVE
Platform)
• พิจารณามอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงระบบ
งานสำำคัญเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกรรมการซื้อขายที่
เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน อาทิ ระบบ SET CONNECT ระบบ Settrade
ระบบ Front Office ของบริษัทสมาชิก ระบบ SET CLEAR
ระบบ NDID การจัดหาอุปกรณ์สำำหรับ data center เพื่อทดแทน
อุปกรณ์ที่ใกล้ครบกำำหนดอายุการใช้งาน (data center network
DC2 refreshment) และการจัดหาผู้ให้บริการบริหารจัดการ
เครือข่าย SETNET3
• มอบนโยบายเพื่อยกระดับการสร้าง software สำำหรับ
อุตสาหกรรมภายในประเทศรวมไปถึงการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น
ความปลอดภััยทางไซเบอร์์

• จากข่าวความเสียหายที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงมีการติดตามการดำำเนินงานที่เกี่ยวข้องของฝ่าย
จัดการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทดสอบโจมตีทางไซเบอร์จาก

ผู้เชี่ยวชาญ (black box penetration test) และการทดสอบ
security awareness ของพนักงานผ่านกิจกรรม phishing email
เป็นต้น เพื่อให้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ เกิดความตระหนัก และ
เข้าใจถึงสถานการณ์ รวมถึงมีการเตรียมแผนป้องกันภัย
ไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ รวมถึงให้
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ในการดำำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น
การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งองค์กร การเผยแพร่
short clip ด้าน cybersecurity awareness จาก Microsoft
แก่พนักงานในองค์กรและบริษัทในอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้อง
กับประกาศด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของสำำนักงาน
ก.ล.ต. และเป็นไปตามมาตรฐานสากล (ISO) ที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้รับการรับรอง
• สนับสนุนการนำำมาตรฐาน ISO27701 มาบริหารจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive information) และมี
ความเสี่ยงสูง ในระบบของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้การ
รับรองจากผู้ตรวจสอบบริษัท BSI เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564
• ให้ความร่วมมือกับสำำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัท Price Waterhouse
Coopers (PwC) ในการประเมิน IT & cyber security ระบบงาน
ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) data protection
and governance 2) change management 3) incident
management เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการประกาศ
บังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
โดยสรุปคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตรของคณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
ประสบการณ์ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม
ต่อการดำำเนินธุรกิจ มีการพิจารณาแนวทางการดำำเนินงานและ
ติดตามความคืบหน้าการดำำเนินโครงการที่สำำคัญ รวมถึงให้
ข้อเสนอแนะด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม
โดยรวม สอดคล้องตามหลักการกำำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์ฯ

(ดร. อนุุชิิต อนุุชิิตานุุกููล)
ประธานคณะอนุุกรรมการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
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9 การควบคุุมภายใน
9.1 การควบคุุมภายใน
คณะกรรมการให้ความสำำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่ดี โดย
สนับสนุนฝ่ายจัดการให้มีการกำำหนดระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน
และจัดโครงสร้างการทำำงานให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติ
งานให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างกัน กำำหนดอำำนาจ
ดำำเนินการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบติดตาม
ผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบทำำหน้าที่กำำกับดูแลและตรวจสอบการดำำเนินงานของ
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และฝ่ายตรวจสอบภายใน ดำำเนินการ
สอบทานระบบควบคุมภายในด้านการดำำเนินงาน ด้านการรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยยึดตาม
กรอบแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ COSO (The Committee
of Sponsoring Organization of Tradeway Commission)
9.1.1 โครงสร้้างของหน่่วยงานตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบ ส่วนงานด้านบริหารให้ขึ้นตรงต่อ
กรรมการและผู้จัดการ โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย
หรือเลิกจ้าง และประเมินผลปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติงบประมาณของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2564 ผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ นางชนะภัย สรรพสุข
ผู้อำำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน
9.1.2 การดำำ�เนิินงานด้้านการตรวจสอบภายใน
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายในครอบคลุมตั้งแต่ระดับ
ฝ่ายงาน ระบบงานที่ใช้สนับสนุน และวิธีการปฏิบัติงาน / ธุรกิจ
ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในมี
สิทธิเข้าถึงข้อมูลที่จำำเป็นต่อการตรวจสอบ ดำำเนินการ
ตรวจสอบ ตลอดจนประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกระบวนการ
และระบบงานต่าง ๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยแผนตรวจสอบประจำำปี
จัดทำำขึ้นตามฐานความเสี่ยง (risk-based approach)
และสนับสนุนแผนกลยุทธ์องค์กร ซึ่งจะทบทวนระหว่างปี
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตาม
ความคืบหน้าการดำำเนินการของฝ่ายจัดการโดยตรงต่อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำำเสมอ
ในปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการดำำเนินโครงการที่
สนับสนุนการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและกระบวนการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสรุปได้ดังนี้
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•
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		
		

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำำคัญต่อการพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ให้มีการควบคุมที่ดี มีการทดสอบระบบอย่าง
เข้มข้น และมีการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมาย
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานระบบก่อนเริ่มใช้งานจริง
(pre-implementation review)
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้นำำ
audit tools มาใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านความรวดเร็วและ
เพิ่มจำำนวนรายการที่สุ่มตรวจสอบให้มากขึ้น รวมทั้ง
ได้จัดให้มีระบบ Internal Audit Management System
เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการทำำงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ความ
สามารถของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดย
การเข้าฝึกอบรม / สัมมนาทักษะการตรวจสอบภายใน
และทักษะเฉพาะด้าน รวมถึงการเข้าอบรมและทดสอบ
จนได้รับวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบทั้งวุฒิบัตรสากล
และวุฒิบัตรในประเทศ รวมทั้งวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในมีวุฒิบัตรทั้งสิ้น
จำำนวน 15 วุฒิบัตร โดยในปี 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในมีการอบรมทั้งสิ้นรวม 110 วัน (man-days)

9.1.3 การประเมิินคุุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดให้มีการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review : QAR)
โดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติวิชาชีพงาน
ตรวจสอบภายใน (International Professional Practices
Framework) ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในจะประเมินตนเอง
แบบ peer review เป็นประจำำทุกปี และกำำหนดให้มีการ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี
ในปี 2564 ฝ่ายตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้รับการประเมินจากผู้ประเมินอิสระภายนอก โดยมี
ผลการประเมินที่สรุปได้ว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สอดคล้องกับมาตรฐาน 100% เทียบเคียงได้กับองค์กร
ชั้นนำำและตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยอยู่ในระดับ
ก้าวหน้า “Advance” ทำำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน จะช่วยสนับสนุนให้การดำำเนินงานของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีระบบการ
ควบคุมภายในที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ข้้อมููลทางการเงิินที่่�สำำ�คััญของกลุ่่�มตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
(ล้านบาท)
2564

2563

2562

8,284
7,735
369
180
5,036
3,248
583
1,597

6,347
6,548
(364)
163
4,289
2,058
362
1,354

7,286
5,890
948
448
4,217
3,069
5,700
(2,599)

3,297
(2,320)
(16)

2,312
3,397
(14)

(2,681)
3,908
-

35,220
6,264
56,881
23,498
27,512
29,369

34,516
4,769
54,427
23,471
26,720
27,707

21,919
7,904
44,994
15,492
18,576
26,418

19,776

20,326

13,385

30.52
18.13
65.11
19.28
5.44
1.50
0.94

(12.89)
11.17
65.50
21.33
4.89
1.47
0.96

10.76
2.88
71.60
(35.67)
(9.84)
1.41
0.70

งบรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายรวม

รายได้รวม
รายได้จากการดำำเนินงาน
รายได้(ขาดทุน)จากเงินลงทุน - สุทธิ
รายได้อื่น 1
ค่าใช้จ่ายจากการดำำเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำำเนินงาน
เงินนำำส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
รายได้สูง(ต่ำำ)กว่าค่าใช้จ่าย - สุทธิ
งบกระแสเงิินสดรวม

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
งบแสดงฐานะการเงิินรวม

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นและเงินลงทุนระยะยาว
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2
รวมหนี้สิน
รวมเงินกองทุน
ทรัพย์สิน / เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์ 2
อััตราส่่วนทางการเงิินที่่�สำำ�คััญ

การเติบโตของรายได้รวม (ร้อยละ)
การเติบโตของรายได้จากการดำำเนินงาน (ร้อยละ)
อัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้จากการดำำเนินงาน (ร้อยละ)
อัตรากำำไรสุทธิ 3 (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อเงินกองทุน (ร้อยละ)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราหนี้สินรวมต่อเงินกองทุน (เท่า)
หมายเหตุ:

1
2
3

รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารและจัดการกองทุน เป็นต้น				
สินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน รวมทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์ด้วยจำำนวนเดียวกัน (เป็นเงินหลักประกันสำำหรับสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ของสำำนักหักบัญชี)		
อัตรากำำไรสุทธิ คำำนวณจาก รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย-สุทธิ ต่อรายได้รวม							
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ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ
ประเด็็นสำำ�คััญ

ตััวชี้้�วััด

หน่่วย

2564

ผลการดำำ�เนิินงาน
2563
2562

การบริิหารจััดการองค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน
การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีและการบริิหาร
ความเสี่่�ยงอย่่างยั่่�งยืืน

กรรมการชาย
คน / %
กรรมการหญิง
คน / %
จำำนวนคณะกรรมการรวม
คน / %
อัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยของคณะกรรมการ
%
จำำนวนกรณีหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
กรณี
ในกระบวนการดำำเนินธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ
จำำนวนกรณีหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดหลักเกณฑ์การได้มา กรณี
หรือจำำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
จำำนวนกรณีหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดใช้ข้อมูลภายใน
กรณี
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
จำำนวนกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ขัดข้องหรือ กรณี
เหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์

8
3
11

73
27
100
100
0

8
3
11

73
27
100
97
0

8
3
11

73
27
100
88
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

บริษัท
%

146
66.00

124
69.00

98
65.00

บริษัท

24

21

20

%

84

83

82

ล้านวิว

1.16

0.33

-

ล้านวิว

11.95

0.58

-

ล้านคน

1.00

0.70

-

บริษัท

77

58

53

%

59.75

61.00

55.70

คน

9,200

-

-

การสร้้างคุุณค่่าตลาดทุุน
การพััฒนาคุุณภาพ
ธุุรกิิจและบุุคลากร
ในตลาดทุุน

การเข้้าถึึงตลาดทุุน
อย่่างเท่่าเทีียม

จำำนวนของบริษัทจดทะเบียนในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI)
สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียน
ที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
จำำนวนของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกอยู่ในดัชนีความยั่งยืน
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
คะแนนเฉลี่ยการประเมินรายงานการกำำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน (CGR)
จำำนวนผู้เข้าถึงช่องทางความรู้ธุรกิจผ่านเว็บไซต์ห้องเรียน
ผู้ประกอบการและ LiVE Platform
จำำนวนผู้เข้าถึงช่องทางความรู้ด้านการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
จำำนวนสมาชิกเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Member)

จำำนวนของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่
ดัชนีความยั่งยืน SETTHSI
สัดส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียน
ที่อยู่ในดัชนีความยั่งยืน SETTHSI
จำำนวนผู้ลงทุนและผู้ประกอบวิชาชีพที่เข้าถึงความรู้
ด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment Education)
การพััฒนาและดููแลพนัักงาน

การเงิินและการลงทุุน
อย่่างยั่่�งยืืน

การปฏิิบััติิต่่อ
พนัักงาน
อย่่างเป็็นธรรม

การพััฒนาศัักยภาพ
พนัักงาน
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พนักงานชาย
พนักงานหญิง
จำำนวนพนักงานรวม
จำำนวนกรณีหรือเหตุการณ์บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำำงาน
ของพนักงาน
จำำนวนวันลาป่วยเฉลี่ยของพนักงานต่อคนต่อปี
ค่าเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
อัตราการลาออกของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายจากการพัฒนาพนักงาน
จำำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อคนต่อปี

คน / %
คน / %
คน / %
กรณี

32 244
68 509
100 753
0

32 237
68 508
100 745
0

32
68
100
0

วันทำำงาน
%
%

1.72
78
4.5

1.62
78
3.0

2.90
5.0

ล้านบาท
ชั่วโมง

38.00
69

34.70
54

35.40
64

245
514
759

ประเด็็นสำำ�คััญ

ตััวชี้้�วััด

หน่่วย

2564

ผลการดำำ�เนิินงาน
2563
2562

การพััฒนาและดููแลสัังคม
ล้านคน

1.72

1.12

1.04

ล้านคน

3.00

2.44

2.16

ราย

114

94

-

แห่ง

300

250

156

วิว

260,000

192,798

120,160

ล้านบาท

1122

11

-

ล้านบาท

11.46

11.00

9.16

ตัน
คาร์บอน
ไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปี

153
3,850
4,003

174
3,882
4,056

205
4,837
5,042

7,701,000
60,480
7,761,480
63,228

7,750,000
69,829
7,819,829
80,434

8,310,000
74,092
8,384,092
82,190

43,768
13,060

42,256
12,677

50,996
15,299

%

40.52
0.44
40.96
45.10

85.86
0.26
86.12
29.78

156.48
0.48
156.96
25.31

%

83.93

77.00

66.00

ตัน
คาร์บอน
ไดออกไซด์

12,245

12,323

-

การส่่งเสริิมให้้คนไทย
เข้้าถึึงความรู้้�
ทางการเงิิน

จำำนวนผู้ที่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ1
จำำนวนผู้ที่ได้รับความรู้ด้านการวางแผนการเงินผ่านโครงการ
Happy Money

การสร้้างผลลััพธ์์ที่่�ดีี
สู่่�สัังคม

จำำนวนกิจการเพื่อสังคมสะสมที่ได้รับประโยชน์จาก SET Social Impact
Platform
จำำนวนหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นพันธมิตรของ SET Social Impact
Platform
จำำนวนผู้เข้าถึงช่องทางเรียนรู้ของ SET Social Impact Platform

การบริิหารความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม
อย่่างยั่่�งยืืน

จำำนวนเงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน
มูลค่าหุ้นบริจาคสะสมผ่านโครงการปันหุ้นออมบุญ ปันผลออมสุข

การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
การจััดการอาคาร
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 			
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 1
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอบเขตที่ 2
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 รวม
ปริมาณการใช้พลังงาน
ปริมาณการซื้อไฟฟ้า
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม
ปริมาณการใช้น้ำำมันเชื้อเพลิง
ปริมาณการใช้น้ำำ
ปริมาณการใช้น้ำำประปา
ปริมาณน้ำำทิ้ง
ปริมาณขยะและของเสีย
ปริมาณขยะไม่อันตราย
ปริมาณขยะอันตราย
ปริมาณขยะรวม
สัดส่วนปริมาณขยะที่นำำไปเป็นเชื้อเพลิงสำำหรับกระบวน
การผลิตปูนซิเมนต์
สัดส่วนของมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การจััดการก๊๊าซ
เรืือนกระจก
ในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
หมายเหตุ:

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกจากแพลตฟอร์มความร่วมมือด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Climate Care Collaboration Platform)

กิโลวัตต์
-ชั่วโมง
ลิตร
ลูกบาศก์
เมตร

ตัน

1

แหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ ห้องสมุดมารวยและพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY
ในจำำนวนนี้เป็นเงินบริจาคให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำำนวน 103 ล้านบาท
		 เครื่องหมาย (-) หมายถึง ไม่มีการบันทึกข้อมูลในปีดังกล่าว หรือโครงการดังกล่าวยังไม่ได้ดำำเนินการ
2
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รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
ต่่อรายงานทางการเงิิน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำำปี โดยงบการเงิน
สำำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำำขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำำเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำำ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลสำำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้
สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำำเนินงาน และกระแสเงินสด
ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีและดำำรงรักษาไว้ซึ่ง
ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน และการกำำกับดูแลที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
ที่จะดำำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และป้องกันความเสี่ยง ตลอดจน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำำเนินการที่ผิดปกติ
อย่างมีสาระสำำคัญ

งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
และงบการเงินเฉพาะกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี คือบริษัท สำำนักงาน อีวาย จำำกัด
ในการตรวจสอบนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและ
เอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดง
ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจำำปีแล้ว
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินรวมของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจากการบริหารงาน
ภายใน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำำปีแล้ว

(ดร. ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล)
ประธานกรรมการ
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

(ดร. ภากร ปีีตธวััชชััย)
กรรมการและผู้้�จััดการ

รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
เสนอต่่อสมาชิิกตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ความเห็็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกิจการย่อย (กลุ่มกิจการ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบรายได้และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเงินกองทุนรวม
และงบกระแสเงินสดรวมสำำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
สำำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564 ผลการดำำเนินงาน และกระแสเงินสดสำำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
และเฉพาะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์์ ในการแสดงความเห็็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการตามข้อกำำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อกำำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุ ในข้อกำำหนดนั้นด้วย
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบ
เรื่องสำำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำำคัญที่สุดตาม
ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบ
งบการเงินสำำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสำำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่อง
เหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำำคัญในงบการเงิน

ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
สำำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำำหรับแต่ละเรื่อง
มีดังต่อไปนี้
การรัับรู้้�รายได้้ค่่าธรรมเนีียมการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์

ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 4 และ
ข้อ 26 รายได้หลักของตลาดหลักทรัพย์ คือ รายได้ค่าธรรมเนียม
การซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการ
ดำำเนินงานในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ รายได้ดังกล่าว
มีข้อตกลงและเงื่อนไขในการกำำหนดค่าธรรมเนียมแปรผันตาม
ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์และคำำนวณรายได้ค่าธรรมเนียม ข้าพเจ้าจึงให้ความ
สำำคัญในการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล
การซื้อขายหลักทรัพย์และการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำำนวณรายได้
วิธีการตรวจสอบที่สำำคัญ มีดังต่อไปนี้
• ทำำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
• ประเมิน และสุ่มตัวอย่างทดสอบระบบการควบคุมภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย
หลักทรัพย์ ทั้งที่เป็นการควบคุมภายในทั่วไปของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT General Control) การควบคุมภายในโดยใช้
โปรแกรม (Application control) และ การควบคุมภายในอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
• สุ่มตัวอย่างของสัญญาและทดสอบการคำำนวณรายได้เพื่อให้
แน่ใจว่าการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
ถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาและมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ค่าธรรมเนียม
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
• วิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของรายการทางบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลแบบแยกย่อย (Disaggregate data)
เพื่อค้นหารายการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นตลอดรอบระยะเวลารายงาน
• สอบทานใบลดหนี้ที่ตลาดหลักทรัพย์ออกในระหว่างงวดและ
ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
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ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุุคคลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเงิินที่่�นำำ�ส่่งให้้กัับกองทุุนส่่งเสริิม
การพััฒนาตลาดทุุน (“CMDF”)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 33 เกี่ยวกับ
การบันทึกรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินที่
ตลาดหลักทรัพย์โอนให้แก่ CMDF จำำนวน 5,700 ล้านบาท
ในปี 2562 ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และเงินนำำส่งรายปีให้แก่
CMDF ตามมาตรา 182/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษีและเงินสำำรอง ที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสำำหรับปี 2563 และปี 2564
เป็นจำำนวน 362 ล้านบาท และ 583 ล้านบาท ตามลำำดับ
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินที่นำำส่งดังกล่าว
ฝ่ายบริหารจำำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณา
ข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตลอดจนเหตุผลสนับสนุนทาง
กฎหมายทั้งประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากที่
ปรึกษาทางกฎหมายภายในและที่ปรึกษาทางภาษีภายนอกของ
ตลาดหลักทรัพย์ในการตีความและพิจารณาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากความไม่แน่นอนและความซับซ้อนในการ
ตีความทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นมีจำำนวนที่เป็นสาระสำำคัญต่องบการเงิน ข้าพเจ้า
จึงได้กำำหนดเป็นเรื่องสำำคัญในการตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบที่สำำคัญ มีดังต่อไปนี้
• สอบถามฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษาทางกฎหมายภายในของตลาด
หลักทรัพย์เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคืบหน้า ตลอดจนข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
• สอบทานจดหมายโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวระหว่าง
ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
• สอบทานความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมายภายในและที่
ปรึกษาทางภาษีภายนอกของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งใช้ประกอบการ
พิจารณาของฝ่ายบริหาร
• ประเมินความเหมาะสมของการรับรู้รายการรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินที่นำำส่งให้กับ CMDF
เรื่่�องอื่่�น
งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกิจการย่อย
และงบการเงินเฉพาะกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยมีข้อมูลและ
เหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องการนำำมาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทาง
การเงินมาถือปฏิบัติ ตามรายงานลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

ข้้อมููลอื่่�น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ใน
รายงานประจำำปีของกลุ่มกิจการ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียม
ให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน
คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำำคัญ
กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำำปีของกลุ่มกิจการตามที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่
ในการกำำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม
ต่อไป
ความรัับผิิดชอบของผู้้�บริิหารและผู้้�มีีหน้้าที่่� ในการกำำ�กัับ
ดููแลต่่องบการเงิิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำำและนำำเสนองบการเงิน
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่า
จำำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของกลุ่มกิจการในการดำำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดำำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการ
ใช้เกณฑ์การบัญชีสำำหรับกิจการที่ดำำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหาร
มีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการหรือหยุดดำำเนินงานหรือไม่สามารถ
ดำำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกำำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ
ในการจัดทำำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ
ความรัับผิิดชอบของผู้้�สอบบััญชีีต่อ่ การตรวจสอบงบการเงิิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสำำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้

• ประเมินการนำำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการกำำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำำหรับ
กิจการที่ดำำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำำคัญที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการ
ในการดำำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกต
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการต้องหยุด
การดำำเนินงานต่อเนื่องได้

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่ง
รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสำำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่อง
ที่มีนัยสำำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติตามข้อกำำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำำกับดูแล ข้าพเจ้า
ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบันและกำำหนดเป็นเรื่องสำำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมาย
หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำำดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการ
สื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำำเสนอรายงานฉบับนี้

รุ้้�งนภา เลิิศสุุวรรณกุุล
ผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต เลขทะเบีียน 3516
บริิษััท สำำ�นัักงาน อีีวาย จำำ�กััด
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16
16
33
33
20
20

งบการเงิินรวม
2564งบการเงิงินน รวม2563
งบการเงิงินน รวม

งบการเงิินเฉพาะกิิ
(หน่วย:จการ
พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
2564
งบการเงิงินน เฉพางะบกิกิจ
กจ2563
ากราเงิงิน
รน เฉ(หน่วย:
พาะกิกิจจกพันบาท)
าร

รวม2563
งบการเงิงินน รวม25632564
งบการเงิงินน เฉพ2564
างะบกิกิจ
กจ2563
ากราเงิงิน
รน เฉพาะกิกิจจ2563
ก าร
หมายเหตุ
2564งบการเงิงินน2564
หมายเหตุ
2564
25642563
25632564
25642563
2563
9,016,927
7
9,016,927
7 83,578
19,775,717
1783,578
19,775,717
178
5,601,530
5,601,530
89690,405
9690,405
7,311
7,311
1044,878
1044,878
35,220,346
35,220,346

9,016,927
8,011,828
9,016,927
8,011,828
83,578
76,323
83,578
76,323
19,775,717
20,326,369
19,775,717
20,326,369
5,601,530
4,467,120
5,601,530
4,467,120
690,405
1,261,229
690,405
1,261,229
7,311
42,140
7,311
42,140
44,878
330,505
44,878
330,505
35,220,346
34,515,514
35,220,346
34,515,514

8,011,828
6,499,135
8,011,828
6,499,13576,323
76,323 -20,326,369
20,326,369
4,467,120
3,511,7154,467,120
3,511,715
1,261,229
514,816
1,261,229
514,816
42,140
7,311
42,140
7,311
330,505
40,764
330,505
40,764
34,515,514
10,573,741
34,515,514
10,573,741

6,499,135
7,386,963
6,499,135
7,386,963
- -- -- 3,511,715
2,452,742
3,511,715
2,452,742
514,816
683,435
514,816
683,435
7,311
42,140
7,311
42,140
40,764
296,804
40,764
296,804
10,573,741
10,862,084
10,573,741
10,862,084

7,386,963
7,386,963-2,452,7422,452,742
683,435
683,435
42,140
42,140
296,804
296,804
10,862,084
10,862,084

6,264,029
11
6,264,029
11
12 12
1,017,057
13 1,017,057
13
2,049,124
18
2,049,124
18
25856,836
25
25856,836
112,871
256112,8715,702,029
196
5,702,029
19
4,228,078
14
4,228,078
14
1527,261
15
27,261
16799,339
16
33799,339
146,107
33
20146,107
457,893
20
457,893
21,660,624
21,660,624
56,880,970
56,880,970

6,264,029
4,768,844
6,264,029
4,768,844
- - 1,017,057
995,351
1,017,057
995,351
2,049,124
2,216,908
2,049,124
2,216,908
856,836
840,604
856,836
840,604
112,871
111,797
112,871
111,797
- - 5,702,029
5,804,065
5,702,029
5,804,065
4,228,078
4,485,549
4,228,078
4,485,549
27,261
25,313
27,261
25,313
799,339
660,225
799,339
660,225
146,107
595
146,107
595
457,8932,485
457,893
2,485
21,660,624
19,911,736
21,660,624
19,911,736
56,880,970
54,427,250
56,880,970
54,427,250

4,768,844
6,259,029
4,768,844
6,259,029
1,832,700
1,832,700
995,351
790,047
995,351
790,047
2,216,908
150,613
2,216,908
150,613
840,604
856,836
840,604
856,836111,797
111,797
5,690,834
- 5,690,834
- 5,804,065
5,804,065
4,485,549
4,227,7464,485,549
4,227,746
25,313
27,261
25,313
27,261
660,225
794,550
660,225
794,550
143,332
595
143,332
595
2,485
425,940
2,485
425,940
19,911,736
21,198,888
19,911,736
21,198,888
54,427,250
31,772,629
54,427,250
31,772,629

6,259,029
4,763,844
6,259,029
4,763,844
1,832,700
1,787,291
1,832,700
1,787,291
790,047
790,061
790,047
790,061
150,613
150,723
150,613
150,723
856,836
840,604
856,836
840,604
- - 5,690,834
5,690,834
5,690,834
5,690,834
- - 4,227,746
4,485,172
4,227,746
4,485,172
27,261
25,313
27,261
25,313
794,550
657,788
794,550
657,788143,332
143,332
425,9402,485425,940
2,485
21,198,888
19,194,115
21,198,888
19,194,115
31,772,629
30,056,199
31,772,629
30,056,199

4,763,844
4,763,844
1,787,291
1,787,291
790,061
790,061
150,723
150,723
840,604
840,6045,690,8345,690,8344,485,1724,485,172
25,313
25,313
657,788
657,7882,4852,485
19,194,115
19,194,115
30,056,199
30,056,199

งบแสดงฐานะการเงิิน (ต่่อ)
ตลาดหลัลักกทรัรัพพตลาดหลัั
ตย์ย์แลแาห่ห่งดงหปกลัลัก
รทรัักะพเททย์์รัรัพ
ศแพห่่ไงย์ย์แ
ทประเทศไทยและกิิ
แยห่ห่ง
แงลปะกิกิจ
ระจเกทาศจก
รไย่ย่อ
ทารย่่
อยยแอยละกิกิจจการย่ย่ออย
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
รต่ต่อ
ทรแยเห่ห่ง
แนงลปะ(กิกิจ
รต่ต่อ
ะจอเกท)าศรไย่ย่อ
ทอยยและกิกิจจการย่ย่ออย
งตบลแาสดดหงลัลัก
ฐกาทนรัรัพ
ะพกงตาย์ย์แ
บรลแแเาห่ห่ง
งิงิน
สดนงดหป(งลัลัก
ฐกะาอเทนท)รัรัพ
ะศพกไาย์ย์แ
งิงิน
ตงบลแาสดดหงลัลัก
ก
ท
รัพ
รั
พ
ต
ย์แ
ย์
ล
แ
า
ห่ง
ห่
ด
ง
ห
ป
ลัก
ลั
ร
ก
ะ
เ
ท
ท
รัพ
รั
ศ
พ
ไ
ย์แ
ย์
ท
แ
ย
ห่ง
ห่
แ
ง
ล
ป
ะ
กิจ
กิ
ร
ะ
จ
เ
ก
ท
า
ศ
ร
ไ
ย่อ
ย่
ทอยยและกิกิจจการย่ย่ออย
ะนกงณวาบารคแเวัวัน
งิงิน
สนมนดที่2(ง53ต่ต่อ
ฐ6า1อน4)ธัธัน
ะนกวาารคเงิงิน
ณ วัวันน ที่ 3ฐา1นธัธัน
มน 2(5ต่ต่อ6อ4)
งณบแวัวันสนดที่ง3ฐา1นธัธัน
ะนกงณวาบารคแเวัวัน
งิงิน
สนมนดที่2(ง53ต่ต่อ
ฐ6า1อน4)ธัธัน
ะนกวาารคเงิงิน
มน 2(5ต่ต่อ6อ4)
ณ วัวันน ที่ 31 ธัธันนณวาควัวันนมที่253614ธัธันนวาคม 2564

หนี้้�สิินและส่่วนของเงิินกองทุุน

หนี้นี้สิสินน และส่ส่ววนขหอนี้นี้สิงสิน
เนงิงินนแกลอะส่ส่ว
งทุทุน
วนของเงิงินน กองทุทุนน
หหนี้นี้สิ
ขหหนอนี้นี้สิ
กลมุมุนอะนส่ส่ว
งนเทุทุน
ววีวียเวีี
นยขนยอนงเงิงินน กองทุทุนน
สิเนนงิงินินนแหหมุุ
นี้นี้สิสิน
สินนน แหลมุมุนะนส่ส่วเววีวียนยหนี้้�
นี้นี้สิงสิน
สิน
หหนี้นี้สิ
สิน
น
แ
ล
ะ
ส่ว
ส่
ว
น
ข
ห
อ
นี้สิ
นี้
ง
สิน
เ
น
งิน
งิ
น
แ
ก
ล
อ
ะ
ส่ว
ส่
ง
ทุน
ทุ
ว
นี้นี้สิสินน หมุมุนนเวีวียยเจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
หนนี้นี้สิสินน หมุมุนนเวีวียนยขนองเงิงินน กองทุทุนน
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
หนี้นี้สิสินน หมุมุนนเวีวียยเจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
หนนี้นี้สิสินน หมุมุนนเวีวียยน
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้นี้สิสินน หมุมุนนหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รเววีวียมยหนนี้นี้สิสินน หมุมุนนเวีวียยน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
มสิน
หนนี้นี้สิ
มยนสิน
หนนนี้นี้สิ
หรวนี้นี้สิ
ไสิน
ม่ม่หนหหมุมุนมุมุน
นนเวีวีย
หรเยววีวีย
นี้นี้สิ
ไสิน
ม่ม่หนหหมุมุนมุมุน
นนเวีวียเยวีวียยนน
รหวนี้นี้สิ
มสิน
หนนี้นี้สิ
สิน
น
ห
มุน
มุ
น
ร
เ
ว
วีย
วี
ม
ย
ห
น
นี้สิ
นี้
สิน
น
ห
มุน
มุ
สินินไ-ไม่่
ไม่ม่หหมุมุนนเหนี้้�
วีวีย
หยนี้นี้สินสิน
ม่ม่ห
หหมุมุนมุุนนเนวีวียเเวีี
ยวีวียยนยนน- สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
หนี้สินตามสัญญาเช่า
สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้นี้สิสินน ไม่ม่หหมุมุนนเวีวีย
หยนี้นี้สินสินน ไ-ม่ม่ห
หมุมุนนเวีวียยน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ชาระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
ชาระภายในหนึ่งปี
ชาระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินภาษีเงินได้
ประมาณการหนี้สินภาษีเงินได้
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินภาษีเงินได้
ประมาณการหนี้สินภาษีเงินได้
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินภาษีเงินได้
ประมาณการหนี้สินภาษีเงินได้
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้นี้สิสินน ไม่ม่หหหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รมุมุนวนมเวีวีย
หยนี้นี้สินสินน ไม่ม่หหมุมุนนเวีวียยน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รรววมมหหนี้นี้สิ
หหยนี้นี้สิ
นี้นี้สิสิน
สินนน ไม่ม่หหรรมุมุนววนมมเวีวีย
นี้นี้สินสิน
สินนน ไม่ม่หหมุมุนนเวีวียยน
รรววมมหหนี้นี้สิ
สิน
น
ไ
ม่ห
ม่
ห
ร
มุน
มุ
ว
น
ม
เ
วีย
วี
ห
ย
นี้สิ
นี้
น
สิน
น ไม่ม่หหมุมุนนเวีวียยน
ส่ส่ววนขอนี้นี้สิงสินเนงิงินน กอรส่ส่ว
งวทุทุน
วมนหขอนี้นี้สิงสินเนงิงินน กองทุทุนน
รววมนหขอนี้นี้สิงสินเนงิงินน กอส่ส่ว
รงวทุทุน
ส่ส่ว
วมนหขอนี้นี้สิงสินเนงิงินน กองทุทุนน
เงินกองทุน
เงินกองทุน
ส่ส่ววนของเงิงินน กอส่่เงินกองทุน
ส่ส่ว
งทุทุน
ววนนของเงิิ
ของเงิงินน กนอกองทุุ
งทุทุนน น
เงินกองทุน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเงินกองทุน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเงินกองทุน
เงินกองทุน
เงินกองทุน องค์ประกอบอื่นของส่วนของเงินกองทุน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเงินกองทุน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเงินกองทุน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเงินกองทุน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ส่ววนของเงิงินนส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวกมอส่ส่ว
งทุทุน
วนของเงิงินน กองทุทุนน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รรววมมส่ส่ว
ว
น
ข
อ
ง
เ
งิน
งิ
น
ร
ว
ก
ม
อ
ส่ว
ส่
ง
ทุน
ทุ
หนี้นี้สิสินน และส่ส่ว
รวนมขหวอนี้นี้สินงสิน
เขนงิงินอนแงกลเองิงิน
ะนส่ส่ว
งทุทุน
วกนอขงทุทุน
องนเงิงินน กองทุทุนน
รรววมมส่ส่ว
ว
น
ข
อ
ง
เ
งิน
งิ
น
ร
ว
ก
ม
อ
ส่ว
ส่
ง
ทุน
ทุ
ว
น
ข
อ
ง
เ
งิน
งิ
น
ก
อ
ง
ทุน
ทุ
หนี้นี้สิสินน และส่ส่ว
รวนมขหอนี้นี้สิงสิน
เนงิงินนแกลอะส่ส่ว
งทุทุน
วนของนเงิงินน กองทุทุนน
รวมหนี้นี้สิสินน และส่ส่ว
รวนมขหอนี้นี้สิงสิน
เนงิงินนแกลอะส่ส่ว
งทุทุน
วนของเงิงินน กองทุทุนน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : พันบาท)
หมายเหตุุ

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

17
17
21
17
21
21
15
15
15
6
226
226
22
15
15
18
15
18
18
25
25
25
25
25
33
25
33
23
33
23
33
23
33
33

24
24
24

งบการเงิินรวม
2564
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
2564
2563
(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิงินน รวม งบการเงิงินน รวม งบการเงิงินน เฉพางะบกิกิจกจากราเงิงิน
รน เฉพาะกิกิจจการ
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:กพันบาท)
ง
บ
ก
า
ร
เ
งิน
งิ
น
ร
ว
ม
ง
บ
ก
า
ร
เ
งิน
งิ
น
ร
ว
ม
ง
บ
ก
า
ร
เ
งิน
งิ
น
เ
ฉ
พ
า
ง
ะ
บ
กิจ
กิ
ก
จ
า
ก
ร
า
เ
งิน
งิ
าร
หมายเหตุ
2564
25642563
25632564
25642563รน เฉพาะกิกิจจ2563
ง
บ
ก
า
ร
เ
งิน
งิ
น
ร
ว
ม
ง
บ
ก
า
ร
เ
งิน
งิ
น
ร
ว
ม
ง
บ
ก
า
ร
เ
งิน
งิ
น
เ
ฉ
พ
า
ง
ะ
บ
กิจ
กิ
ก
จ
า
ก
ร
า
เ
งิน
งิ
ร
น
เ
ฉ
พ
า
ะ
กิจ
กิ
จ
ก
าร
หมายเหตุ
2564
25642563
25632564
25642563
2563
หมายเหตุ
2564
25642563
25632564
25642563
2563
19,784,276
17
19,784,276
17
2,999,293
21
19,784,276
17
2,999,293
2129,840
2,999,293
2129,840
1514,256
29,840
15300,367
14,256
15300,367
14,256
121,560
300,367
6121,560121,560
226248,651226248,65123,498,243
22248,651
23,498,243
23,498,243

20,329,161 20,329,161
2,497,259
1,997,93120,329,161
2,497,259
1,997,931
29,840
2,497,259
1,997,931
29,840
14,629
14,256
29,840
14,629
14,256
346,164
270,317
14,629
14,256
346,164
270,317
114,547
346,164
270,317
114,547
1,810,985
- 114,547
1,810,985
- 169,258
148,038
1,810,985
169,258
148,038
23,471,018
4,271,367
169,258
148,038
23,471,018
4,271,367
23,471,018
4,271,367

- - 1,997,931
1,726,274
- 1,997,931
1,726,274
29,840
1,997,931
1,726,274
29,840
14,256
14,62929,840
14,256
14,629270,317
318,752
14,256
14,629
270,317
318,752
- 270,317
318,752
- 1,810,985
2,416,422
- 1,810,985
2,416,422
148,038
107,405
1,810,985
2,416,422
148,038
107,405
4,271,367
4,583,482
148,038
107,405
4,271,367
4,583,482
4,271,367
4,583,482

1,726,2741,726,274-1,726,27414,629
14,629318,752
14,629
318,752
318,7522,416,422
2,416,422
107,405
2,416,422
107,405
4,583,482
107,405
4,583,482
4,583,482

1514,680
14,680
12,593
12,593
14,680
15
14,680
12,593 2,066,872
12,593
14,6801,898,511
1814,680 1,898,511
2,066,872
15
14,680
14,680
12,593
12,593
14,6801,898,511
18
1,898,511
2,066,872 2,066,872
1,898,511
18
1,898,511
2,066,872 2,066,872 25344,488 344,488
337,673 337,673
344,488
25344,488 344,488
337,673 337,673
344,488
25344,488 344,488
337,673 337,673
344,488
2555,438
55,438
54,878
54,878 25
55,438
54,878
54,878 -3355,43815,684
15,684
25
55,438
55,438
54,878
54,878 -33
15,684
15,684
23731,444- 731,444
751,187
751,187
731,444
33
15,684
15,684
23
751,187- 751,187
731,444
33731,444
952,000 731,444
952,000
952,000
23
731,444
751,187- 751,187
731,444
33731,444
952,000
952,000
17,261 952,000
17,261
10,166
10,166
17,261
33952,000
952,000
952,000
17,261
17,261
10,166
10,166
17,261

14,680
12,593
14,680
12,593
- 14,680
12,593
- - 344,488
337,673
344,488
337,673
344,488
337,673
- -- --- -731,444
751,187
- 731,444
751,187
952,000
731,444
751,187
952,000
17,261
10,166952,000
17,261
10,1662,059,873
1,111,619
17,261
10,166
2,059,873
1,111,619
6,331,240
5,695,101
2,059,873
1,111,619
6,331,240
5,695,101
6,331,240
5,695,101
25,441,389
24,361,098
25,441,389
24,361,098
- 25,441,389
24,361,098
-- --- -25,441,389
24,361,098
- 25,441,389
24,361,098
31,772,629
30,056,199
25,441,389
24,361,098
31,772,629
30,056,199
31,772,629
30,056,199

12,593
12,59312,593337,673
337,673
337,673
-751,187751,187-751,18710,166
10,1661,111,619
10,166
1,111,619
5,695,101
1,111,619
5,695,101
5,695,101
24,361,098
24,361,09824,361,098-24,361,098
24,361,098
30,056,199
24,361,098
30,056,199
30,056,199

4,013,822
17,261
4,013,822
27,512,065
4,013,822
27,512,065
27,512,065
29,368,904
24
29,368,904
24 29,368,904
24 1
-1
29,368,905
1
29,368,905
56,880,970
29,368,905
56,880,970
56,880,970

19,784,276
20,329,161
19,784,276
20,329,161
2,999,293
2,497,259
19,784,276
20,329,161
2,999,293
2,497,25929,840
2,999,293
2,497,25929,840
14,256
14,629
29,840
14,256
14,629300,367
346,164
14,256
14,629
300,367
346,164
121,560
114,547
300,367
346,164
121,560
114,547
- 121,560
114,547
- 248,651
169,258
- 248,651
169,258
23,498,243
23,471,018
248,651
169,258
23,498,243
23,471,018
23,498,243
23,471,018

4,013,822
3,249,053
17,261
10,166
4,013,822
3,249,053
27,512,065
26,720,071
4,013,822
3,249,053
27,512,065
26,720,071
27,512,065
26,720,071
29,368,904
27,707,178
29,368,904
27,707,178
- 29,368,904
27,707,178
-1 -1
-1 -1
29,368,905
27,707,179
1 1
29,368,905
27,707,179
56,880,970
54,427,250
29,368,905
27,707,179
56,880,970
54,427,250
56,880,970
54,427,250

3,249,053
2,059,873
10,166
17,261
3,249,053
2,059,873
26,720,071
6,331,240
3,249,053
2,059,873
26,720,071
6,331,240
26,720,071
6,331,240
27,707,178
25,441,389
27,707,178
25,441,389
- 27,707,178
25,441,389
-1 --1 -27,707,179
25,441,389
1 27,707,179
25,441,389
54,427,250
31,772,629
27,707,179
25,441,389
54,427,250
31,772,629
54,427,250
31,772,629
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งบรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายเบ็็ดเสร็็จ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและกิิจการย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

ตลตาลดาหดลัลัก
หกลัลัก
ทกรัรัพ
ทพรัรัพ
ย์ย์แ
พแย์ย์แ
ห่ห่งแงห่ห่ง
ปงรปะรเทะเศทไศทไยทแยลแะลกิกิจะจกิกิจ
กจากราย่ย่อรอย่ย่อ
ยอย
ตงบลตงราบลาดรยาหาดไยลัลัก
หกไแลัลัก
ทลกแรัรัพ
พค่ค่า
ห่ห่ง
แช้ช้จ่
งาห่ห่ง
ปยงารเปยบ็บ็ด
ะรเดบ็บ็ด
ทะเดเสศทร็ร็จ
ไยจทแยลแะลกิกิจะจกิกิจ
กจากราย่ย่อรอย่ย่อ
ยอย
ด้ด้แ
ด้ด้แ
ะทลพค่ค่ารัรัพ
ะาย์ย์แ
ใแช้ช้จ่
าย์ย์แ
ใจ่า
จ่า
เไสศจทร็ร็จ
ตงบลตงราบลดรยาหาดไยลัลัก
หด้ด้แกไแลัลัก
ทด้ด้แ
กลแรัรัพ
ท
พ
รัพ
รั
ย์แ
ย์
พ
แ
ย์แ
ย์
ห่ง
ห่
แ
ง
ห่ง
ห่
ป
ง
ร
ป
ะ
ร
เ
ท
ะ
เ
ศ
ท
ไ
ศ
ท
ไ
ย
ท
แ
ย
ล
แ
ะ
ล
กิจ
กิ
ะ
จ
กิจ
กิ
ก
จ
า
ก
ร
า
ย่อ
ย่
ร
อ
ย่อ
ย่
ะนลดค่ค่าสุสุด
ะวัวัน
าดค่ค่า
ในช้ช้จ่
าที่ในจ่าช้ช้จ่
าที่3จ่า
ย1า3เยบ็บ็ด
เวดสนาร็ร็จ
เวคสจามร็ร็จคจม25265464 ยอย
สาสหารัรับ
หบรัรับ
ปีปีสิ้
บสิ้น
ปีปีสิ้
นสิ้น
สุสุด
วัวัน
ธัธัน
1เดนบ็บ็ด
ธัธัน
งสบางสหรบาารัรับ
ไปีปีสิ้
ยบด้ด้แสิ้น
ไแปีปีสิ้
ด้ด้แ
แสุสุด
ะนลดค่ค่าสุสุด
ะวัวัน
าดค่ค่า
ในช้ช้จ่
าที่ในจ่าช้ช้จ่
าที่3จ่า
ย1า3เยบ็บ็ด
เวดสนาร็ร็จ
เวคสจามร็ร็จคจม25265464
หรยบารัรับ
นลสิ้น
วัวัน
ธัธัน
1เดนบ็บ็ด
ธัธัน
สาสหารัรับ
หบรัรับ
ปีปีสิ้
บสิ้น
ปีปีสิ้
นสิ้น
สุสุด
นดสุสุด
วัวัน
ดนวัวัน
ที่นที่313ธัธัน
1นธัธัน
วนาวคามคม25265464

รายได้้และค่่าใช้้จ่่าย:

(หน่วย : พันบาท)
หมายเหตุุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

รารยาไยด้ด้แไแด้ด้แ
ลแะลค่ค่าะาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
าจ่า
ยา:ย :
รารายได้้
รยาไยด้ด้แไแด้ด้แ
ลแะลค่ค่าะาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
าจ่า
ยา:ย :
รราารรยยาาไไยยด้ด้แ
ไ
แ
ด้แ
ด้
ล
แ
ะ
ล
ค่า
ค่
ะ
า
ค่า
ค่
ใ
ช้จ่
ช้
า
ใ
จ่า
ช้จ่
ช้
า
จ่า
ยา:ย :
ด้ได้
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนินงาน
2626
รรายได้จากการดาเนินงาน
ารายได้จากการดาเนินงาน
รยาไยด้ได้
26
รายได้
รายได้(ขาดทุน)
(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
จากเงินลงทุน- สุทธิ
- สุทธิ
2726
27
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนินงาน
26
26
รายได้
รายได้(ขาดทุน)
(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
จากเงินลงทุน- สุทธิ
- สุทธิ
27
รายได้อื่น
รายได้อื่น
2827
28
รายได้
รายได้
(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
จากเงินลงทุน
จากเงินลงทุน
สุทธิ
สุทธิ
27
รายได้อื่น
2827
28
รวรายได้อื่น
รมวรมารยาไยด้ได้
รายได้อื่น
2828
รค่ค่าวารายได้อื่น
รค่ค่า
มใวช้ช้จ่
รามใจ่า
าช้ช้จ่
รายจ่า
ายไายด้ยได้
รวาค่่
รมใวช้ช้จ่
าช้ช้จ่
ใช้้
ค่ค่า
ค่ค่า
ารามใจ่า
ารยจ่า
ยาไายด้จ่ยได้่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
2929
ค่ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าาค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
าจ่า
ยาย
2929
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
2929
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายทางตรงงานบริการ
ค่าใช้จ่ายทางตรงงานบริการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายทางตรงงานบริการ
ค่าใช้จ่ายทางตรงงานบริการ
ค่าใช้จ่ายอาคารและสานักงาน
ค่าใช้จ่ายอาคารและสานักงาน
ค่าใช้จ่ายทางตรงงานบริการ
ค่าใช้จ่ายทางตรงงานบริการ
ค่าใช้จ่ายอาคารและสานักงาน
ค่าใช้จ่ายอาคารและสานักงาน
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายอาคารและสานักงาน
ค่าใช้จ่ายอาคารและสานักงาน
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยี
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายการตลาด
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้
เงินอุดหนุนให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
เงินอุดหนุนให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้
ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้
เงินอุดหนุนให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
เงินอุดหนุนให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
3030
เงินอุดหนุนให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
เงินอุดหนุนให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
14,14,30
15,30
15,1616
และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
30
30
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
14,14,31
15,31
15,1616
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
14,
14,
15,
15,1616
ค่าใช้จ่ายอื่น
3131
รวค่าใช้จ่ายอื่น
รมวค่ค่ามาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
าจ่า
ยาย
3131
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวาค่าใช้จ่ายอื่น
รยมาวไค่ค่า
าไค่ค่า
ใด้ด้สู
ช้ช้จ่
างสูง
ใกจ่าช้ช้จ่
ยาาว่ว่า
ยมด้ด้สู
งาว่ว่ากจ่า
าใจ่าช้ช้จ่
สูง
ค่ค่ายาาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าจ่า
ยาย
มาค่ค่า
ใด้สู
ช้ช้จ่
างสูง
ใกจ่าช้ช้จ่
ากจ่า
ยาาว่ว่า
ยาาค่ค่า
รราวรรยมาวไค่ค่า
ช้ช้จ่
าวอใข้ข้อ
จ่างช้ช้จ่
าอกักับ
จ่า
ยงบากักับ
ยกบากราดราดเนินิน
ยด้ด้สู
ไสูง
ด้ด้ที่
าเนนินิน
ด้ที่
ที่ไ
ไที่ไ
ม่ม่เงไว่ว่า
เม่ม่เ
กี่กี่ย
ยเค่ค่ากี่กี่ย
วยใข้ข้อ
งนางนาน
รราารรยยาาไไยยด้ด้สู
ไ
สูง
ด้สู
ด้
ง
สูง
ก
ง
ว่า
ว่
ก
า
ว่า
ว่
ค่า
ค่
า
า
ค่า
ค่
ใ
ช้จ่
ช้
า
ใ
จ่า
ช้จ่
ช้
า
จ่า
ย
า
ย
ไที่ไ
ด้ด้ที่
าเนนินิน
ด้ด้ที่
ไที่ไ
ม่ม่เไเม่ม่เ
กี่กี่ยยเกี่กี่ย
วยข้ข้อวอข้ข้อ
งอกักับงบกักับ
กบากราดราดเนินิน
งนางนาน
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
- สุทธิ
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
- สุทธิ
2525
รายได้้
ไ
กี่่�
ย
วข้้
บ
รรายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ารายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
รยาไยด้ด้ที่
ไที่ไ
ด้ด้ที่
ไที่ไ
ม่ม่เไเที่่
ม่ม่เ
กี่กี่ยยเ�กี่กี่ย
วม่่
ยข้ข้อวเอข้ข้อ
งอกักับ
งบกักับ
กบากรอ
าดรางกัั
ดเนินิน
าเนนินิน
งนาการดำำ
งนาน �เนิิน-งาน
- สุทธิ - สุทธิ
สุทธิ
2525
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- สุทธิ
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
สุทธิ
สุทธิ
25
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า- สุทธิ
- สุทธิ
2525
25
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า- สุทธิ
- สุทธิ
2525
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม
และกิจการร่วมค้า
และกิจการร่วมค้า- สุทธิจากภาษีเงินได้
- สุทธิจากภาษีเงินได้
1313
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม
สุทธิจากภาษีเงินได้
-ยอก่ก่อ
สุทธิจากภาษีเงินได้
1313
ราและกิจการร่วมค้า
รยาไและกิจการร่วมค้า
ยด้ด้สูไสูงด้ด้สู
งสูง
กงว่ว่ากาว่ว่า
ค่ค่าาาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
า-จ่า
ยาก่ก่อ
นอเนงิงินนเงิงิน
นนานส่ส่งางส่ส่ง
ให้ห้ก
งใกห้ห้ก
อกงอทุทุน
งนทุทุน
ส่ส่งนงส่ส่ง
เสงริริม
เสมริริม
กมากราพัพัฒ
รฒพัพัฒ
นฒานตาลตาลดาทุทุน
ดนทุทุนน
และกิจการร่วมค้า
สุทธิจากภาษีเงินได้
และกิจการร่วมค้า
สุทธิจากภาษีเงินได้
1313
ราเงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
รยาไยด้ด้สูไสูงด้ด้สู
งสูง
กงว่ว่ากาว่ว่า
ค่ค่าาาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
าจ่า
ยาก่ก่อ
ยอก่ก่อ
นอเนงิงินนเงิงิน
นนานส่ส่งางส่ส่ง
ให้ห้ก
งใกห้ห้ก
อกงอทุทุน
งนทุทุน
ส่ส่งนงส่ส่ง
เสงริริม
เสมริริม
กมากราพัพัฒ
รฒพัพัฒ
นฒานตาลตาลดาทุทุน
ดนทุทุนน
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
3232
รเงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
าเงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
รยาไยด้ด้สูไสูงด้ด้สู
งสูง
กงว่ว่ากาว่ว่า
ค่ค่าาาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
าจ่า
ยาก่ก่อ
ยอก่ก่อ
นอเนงิงินนเงิงิน
นนานส่ส่งางส่ส่ง
ให้ห้ก
งใกห้ห้ก
อกงอทุทุน
งนทุทุน
ส่ส่งนงส่ส่ง
เสงริริม
เสมริริม
กมากราพัพัฒ
รฒพัพัฒ
นฒานตาลตาลดาทุทุน
ดนทุทุนน
3232
รารยาไยด้ด้สูไสูงด้ด้สู
งสูง
กงว่ว่ากาว่ว่า
ค่ค่าาาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
าจ่า
ยาก่ก่อ
ยอก่ก่อ
นอภนาภษีษีเาเษีษีเ
งิงินนเงิงิน
ไนด้ได้
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
3232
รค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
าเงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
รค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ยาไยด้ด้สูไสูงด้ด้สู
งสูง
กงว่ว่ากาว่ว่า
ค่ค่าาาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
าจ่า
ยาก่ก่อ
ยอก่ก่อ
นอภนาภษีษีเาเษีษีเ
งิงินนเงิงิน
ไนด้ได้
3333
รารยาไยด้ด้สูไสูงด้ด้สู
งสูง
กงว่ว่ากาว่ว่า
ค่ค่าาาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
าจ่า
ยาก่ก่อ
ยอก่ก่อ
นอภนาภษีษีเาเษีษีเ
งิงินนเงิงิน
ไนด้ได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
3333
ราค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รยาไยด้ด้สูไสูงด้ด้สู
งสูง
กงว่ว่ากาว่ว่า
ค่ค่าาาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
าจ่า
ยาสยาสหารัรับ
หบรัรับ
ปีบปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
3333
รารยาไยด้ด้สูไสูงด้ด้สู
งสูง
กงว่ว่ากาว่ว่า
ค่ค่าาาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
าจ่า
ยาสยาสหารัรับ
หบรัรับ
ปีบปี
รารยาไยด้ด้สูไสูงด้ด้สู
งสูง
กงว่ว่ากาว่ว่า
ค่ค่าาาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
าจ่า
ยาสยาสหารัรับ
หบรัรับ
ปีบปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงิินรวม
2564
2563

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
(หน่วย:
(หน่วย:
พันบาท)
พันบาท)
2564
2563

งบงกบากราเงิงิน
รนเงิงิน
รนวรมวม
รนเงิงิน
รนวรมวม2563
2564
2564งบงกบากราเงิงิน
2563
ง
บ
ง
ก
บ
า
ก
ร
า
เ
งิน
งิ
ร
น
เ
งิน
งิ
ร
น
ว
ร
ม
ว
ม
2564
2564
2563
2563
2564
2564
2563
2563

งบงกบากราเงิงิน
รนเงิงิน
เนฉเพฉาพ(หน่วย:
ะากิกิจ(หน่วย:
ะจกิกิจ
กจากราพันบาท)
ร พันบาท)
(หน่วย:
(หน่วย:
พันบาท)
ง2564
บงกบากราเงิงิน
รนเงิงิน
เนฉเพฉาพะากิกิจะจกิกิจ
ก2563
จากร2563
าร พันบาท)
2564
ง
บ
ง
ก
บ
า
ก
ร
า
เ
งิน
งิ
ร
น
เ
งิน
งิ
เ
น
ฉ
เ
พ
ฉ
า
พ
ะ
า
กิจ
กิ
ะ
จ
กิจ
กิ
ก
จ
า
ก
ร
าร
2564
2564
2563
2563
2564
2564
2563
2563

7,734,730
7,734,730
7,734,730
7,734,730
369,419
369,419
7,734,730
7,734,730
369,419
369,419
180,107
180,107
369,419
369,419
180,107
180,107
8,284,256
8,284,256
180,107
180,107
8,284,256
8,284,256
8,284,256
8,284,256
2,146,278
2,146,278
2,146,278
2,146,278
32,352
32,352
2,146,278
2,146,278
32,352
32,352
522,668
522,668
32,352
32,352
522,668
522,668
184,483
184,483
522,668
522,668
184,483
184,483
271,125
271,125
184,483
184,483
271,125
271,125
134,331
134,331
271,125
271,125
134,331
134,331
37,933
37,933
134,331
134,331
37,933
37,933
37,933
37,933
910,368
910,368
910,368
910,368
519,922
519,922
910,368
910,368
519,922
519,922
276,150
276,150
519,922
519,922
276,150
276,150
5,035,610
5,035,610
276,150
276,150
5,035,610
5,035,610
3,248,646
3,248,646
5,035,610
5,035,610
3,248,646
3,248,646
3,248,646
3,248,646
9,417
9,417
9,417
9,417
514
514
9,417
9,417
514514
514514
35,590
35,590
35,590
35,590
3,294,167
3,294,167
35,590
35,590
3,294,167
3,294,167
(582,978)
(582,978)
3,294,167
3,294,167
(582,978)
(582,978)
2,711,189
2,711,189
(582,978)
(582,978)
2,711,189
2,711,189
(1,114,558)
(1,114,558)
2,711,189
2,711,189
(1,114,558)
(1,114,558)
1,596,631
1,596,631
(1,114,558)
(1,114,558)
1,596,631
1,596,631
1,596,631
1,596,631

3,809,064
3,809,064
3,809,064
3,809,064
1,075,682
1,075,682
3,809,064
3,809,064
1,075,682
1,075,682
1,978,798
1,978,798
1,075,682
1,075,682
1,978,798
1,978,798
6,863,544
6,863,544
1,978,798
1,978,798
6,863,544
6,863,544
6,863,544
6,863,544
2,146,278
2,146,278
2,146,278
2,146,278
28,211
28,211
2,146,278
2,146,278
28,211
28,211
-28,211
28,211
-183,848
183,848
183,848
183,848
270,959
270,959
183,848
183,848
270,959
270,959
107,151
107,151
270,959
270,959
107,151
107,151
37,933
37,933
107,151
107,151
37,933
37,933
37,933
37,933
904,672
904,672
904,672
904,672
518,791
518,791
904,672
904,672
518,791
518,791
268,276
268,276
518,791
518,791
268,276
268,276
4,466,119
4,466,119
268,276
268,276
4,466,119
4,466,119
2,397,425
2,397,425
4,466,119
4,466,119
2,397,425
2,397,425
2,397,425
2,397,425
9,417
9,417
9,417
9,417
-9,417
9,417
----2,406,842
2,406,842
-2,406,842
2,406,842
(582,978)
(582,978)
2,406,842
2,406,842
(582,978)
(582,978)
1,823,864
1,823,864
(582,978)
(582,978)
1,823,864
1,823,864
(808,668)
(808,668)
1,823,864
1,823,864
(808,668)
(808,668)
1,015,196
1,015,196
(808,668)
(808,668)
1,015,196
1,015,196
1,015,196
1,015,196

6,547,755
6,547,755
6,547,755
6,547,755
(363,689)
(363,689)
6,547,755
6,547,755
(363,689)
(363,689)
163,088
163,088
(363,689)
(363,689)
163,088
163,088
6,347,154
6,347,154
163,088
163,088
6,347,154
6,347,154
6,347,154
6,347,154
1,947,178
1,947,178
1,947,178
1,947,178
30,434
30,434
1,947,178
1,947,178
30,434
30,434
378,964
378,964
30,434
30,434
378,964
378,964
179,802
179,802
378,964
378,964
179,802
179,802
225,913
225,913
179,802
179,802
225,913
225,913
124,615
124,615
225,913
225,913
124,615
124,615
29,411
29,411
124,615
124,615
29,411
29,411
29,411
29,411
668,859
668,859
668,859
668,859
528,998
528,998
668,859
668,859
528,998
528,998
174,884
174,884
528,998
528,998
174,884
174,884
4,289,058
4,289,058
174,884
174,884
4,289,058
4,289,058
2,058,096
2,058,096
4,289,058
4,289,058
2,058,096
2,058,096
2,058,096
2,058,096
7,157
7,157
7,157
7,157
723
723
7,157
7,157
723723
723723
28,025
28,025
28,025
28,025
2,094,001
2,094,001
28,025
28,025
2,094,001
2,094,001
(361,641)
(361,641)
2,094,001
2,094,001
(361,641)
(361,641)
1,732,360
1,732,360
(361,641)
(361,641)
1,732,360
1,732,360
(378,279)
(378,279)
1,732,360
1,732,360
(378,279)
(378,279)
1,354,081
1,354,081
(378,279)
(378,279)
1,354,081
1,354,081
1,354,081
1,354,081

3,059,298
3,059,298
3,059,298
3,059,298
122,442
122,442
3,059,298
3,059,298
122,442
122,442
1,906,820
1,906,820
122,442
122,442
1,906,820
1,906,820
5,088,560
5,088,560
1,906,820
1,906,820
5,088,560
5,088,560
5,088,560
5,088,560
1,947,378
1,947,378
1,947,378
1,947,378
26,337
26,337
1,947,378
1,947,378
26,337
26,337
-26,337
26,337
-179,371
179,371
179,371
179,371
225,745
225,745
179,371
179,371
225,745
225,745
103,099
103,099
225,745
225,745
103,099
103,099
29,411
29,411
103,099
103,099
29,411
29,411
29,411
29,411
666,859
666,859
666,859
666,859
527,699
527,699
666,859
666,859
527,699
527,699
146,104
146,104
527,699
527,699
146,104
146,104
3,852,003
3,852,003
146,104
146,104
3,852,003
3,852,003
1,236,557
1,236,557
3,852,003
3,852,003
1,236,557
1,236,557
1,236,557
1,236,557
7,157
7,157
7,157
7,157
-7,157
7,157
----1,243,714
1,243,714
-1,243,714
1,243,714
(361,641)
(361,641)
1,243,714
1,243,714
(361,641)
(361,641)
882,073
882,073
(361,641)
(361,641)
882,073
882,073
(107,314)
(107,314)
882,073
882,073
(107,314)
(107,314)
774,759
774,759
(107,314)
(107,314)
774,759
774,759
774,759
774,759

งบรายได้้และค่่าใช้้จ่่ายเบ็็ดเสร็็จ (ต่่อ)

ตตลลตตาาลลดดาาหหดดลัลัก
หหกกลัลัก
ททกกรัรัพ
ททพพรัรัพ
ย์ย์แ
พพแแย์ย์แ
ห่ห่ง
แแงงห่ห่ง
ปปงงรรปปะะรรเเททะะเเศศททไไศศททไไยยททแแยยลลแแะะลลกิกิจ
กกจจาากกรราาย่ย่อ
ยยออ ยย
ลัลัก
ลัลัก
รัรัพ
รัรัพ
ย์ย์แ
ย์ย์แ
ห่ห่ง
ห่ห่ง
กิกิจะะจจกิกิจ
กิกิจ
ย่ย่อรรออย่ย่อ
ย่ย่อ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและกิิจการย่่อย
งบสำำงร�บาหรัั
รยาไบยด้ด้แ
ล�นแะสุุลค่ค่า
ในช้ช้จ่
าที่่�ใจ่าช้ช้จ่
า31
จ่า
ยาเยบ็บ็ด
เดสเร็ร็จสจร็ร็จ2564
จ(ต่ต่อ(อต่ต่อ
)อ)
ปีีไแสิ้้ด้ด้แ
ดะาวััค่ค่า
ธัันเดบ็บ็ด
วาคม
สาสหารัรับ
หบรัรับ
ปีปีสิ้
บสิ้น
ปีปีสิ้
นสิ้น
สุสุด
นดสุสุด
วัวัน
ดนวัวัน
ที่นที่3131ธัธันนธัธัน
วนาวคามคม25265464

(หน่วย : พันบาท)
หมายเหตุุ

หมายเหตุ
หมายเหตุ

งบการเงิิ
งงบบงงกกบบาากกรราาเเงิงิน
รรนนเเนงิงิน
รรนนววรวม
รรมมววมม
งิงิน
งิงิน
2564
2563
2564
2564
2563
2563

(หน่วย:
(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย:
(หน่วย:
พันบาท)

งบการเงิิ
นรนเเฉพาะกิิ
งงบบงงกกบบาากกรราาเเงิงิน
เเนนฉฉเเพพฉฉาาพพะะาากิกิจ
กกจจจาาการ
กกรราารร
งิงิน
รนเงิงิน
งิงิน
กิกิจะะจจกิกิจ
กิกิจ
2564
2563
2564
2564
2563
2563

รายได้้
(ค่่
าใช้้บ็บ็ดเเดดบ็บ็ด
จ่เเดดสส่าเเร็ร็จร็ร็จสสจจย)
เบ็็ดเสร็็จอื่่�น:
ค่ค่า((าาค่ค่า
ค่ค่า
ช้ช้จ่
จ่าช้ช้จ่
ช้ช้จ่
จ่า
บ็บ็ด
ร็ร็จ
อื่อื่น
อื่อื่น
รราารรยยาาไไยยด้ด้ไได้ด้((ค่ค่า
ใใช้ช้จ่
าาใใจ่า
าาจ่า
ยยาา))ยยเเ))บ็บ็ด
ร็ร็จ
อื่อื่น
จจนนอื่อื่น
::นน ::
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายในภายหลัง
ผลกาไร
ผลกาไร
(ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไร
ผลกาไร(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
-- สุทธิจากภาษีเงินได้
- สุทธิจากภาษีเงินได้
สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายในภายหลัง
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่ายในภายหลัง
สุทธิจากภาษีเงินได้
สุทธิจากภาษีเงินได้
-- สุทธิจากภาษีเงินได้
-- สุทธิจากภาษีเงินได้
รราารรยยาาไไยยด้ด้ไได้ด้((ค่ค่า
ค่ค่า
ใใช้ช้จ่
ช้ช้จ่
าาจ่า
จ่า
ยยาา))ยยเเ))บ็บ็ด
บ็บ็ด
เเดดสสเเร็ร็จ
ร็ร็จ
อื่อื่น
อื่อื่น
สสนนาาสสหหาารัรับ
รัรับ
ปีปีบบปีปี
ค่ค่า((าาค่ค่า
ช้ช้จ่
าาใใจ่า
จ่าช้ช้จ่
บ็บ็ดเเดดบ็บ็ด
ร็ร็จสสจจร็ร็จ
อื่อื่น
จจนนอื่อื่น
รัรับ
หหบบรัรับ

2323

รารยาไยด้ด้สูไสูงด้ด้สู
งสูง
กงว่ว่ากาว่ว่า
ค่ค่าาาค่ค่า
ใช้ช้จ่
าใจ่าช้ช้จ่
าจ่า
ยาเยบ็บ็ดเดบ็บ็ด
เดสเร็ร็จสจร็ร็จ
รจวรมวสมาสหารัรับ
หบรัรับ
ปีบปี

รายได้้
ูงช้ช้จ่
บ่บ่ง
ปัปัน
ด้ด้สู
สูง
ว่ว่า
ค่ค่า
ช้ช้จ่
จ่า
บ่บ่งแแงงบ่บ่ง
ปัปัน
ด้ด้สูไไสูง
สูง
ว่ว่ากกาาว่ว่า
ค่ค่าาาาาค่ค่า
ช้ช้จ่
จ่า
กกาาการแบ่่
กกรราาแแรรบ่บ่ง
ปัปัน
งงนนปัปัน
รรงนนาารรปัั
ยยาาไไน
ยยด้ด้สู
ด้ด้สู
งงสูง
กกงงว่ว่า
ค่ค่า
ใใสูช้ช้จ่
าาใใจ่า
าากว่่
จ่า
ยยาายยาค่่าใช้้จ่่าย
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของกิจการย่อย
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของกิจการย่อย
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของกิจการย่อย
กกรราาแแรรบ่บ่ง
งงนนปัปัน
ยยด้ด้สู
ด้ด้สู
าาใใจ่า
จ่า
ร็ร็จ
หหบบรัรับ
บบปีปีเสร็็จรวมสำำ�หรัับปีี
กกาาการแบ่่
ปัปัน
รรงนนาารรปัั
ยยาาไไน
งงสูง
กกงงว่ว่า
ค่ค่า
ใใสูช้ช้จ่
าากว่่
ยยาาเเยยบ็บ็ด
รรจจววรรจ่มมววสส่ามมาาสสยเบ็็
หหาารัรับ
ปีปีด
รายได้้
ูงช้ช้จ่
ค่่เเดดสสเเร็ร็จร็ร็จาสสจจใช้้
บ่บ่งแแงงบ่บ่ง
บ่บ่ง
ปัปัน
ปัปัน
ด้ด้สูไไสูง
สูง
ด้ด้สู
สูง
ว่ว่ากกาาว่ว่า
ว่ว่า
ค่ค่าาาาาค่ค่า
ค่ค่า
ช้ช้จ่
จ่า
ช้ช้จ่
จ่า
บ็บ็ดาเเดดบ็บ็ด
บ็บ็ด
ร็ร็จ
รัรับ
รัรับ
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของกิจการย่อย
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของกิจการย่อย
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของกิจการย่อย
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของกิจการย่อย

65,095
65,095

(61,720)
(61,720)

65,095
65,095

(61,720)
(61,720)

65,095
65,095
65,095
65,095
65,095
65,095
65,095
65,095

(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)

65,095
65,095
65,095
65,095
65,095
65,095
65,095
65,095

(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)

1,661,726
1,661,726

1,292,361
1,292,361

1,080,291
1,080,291

713,039
713,039

1,596,631
1,596,631
-- -1,596,631
1,596,631
1,596,631
1,596,631

1,354,081
1,354,081
-- -1,354,081
1,354,081
1,354,081
1,354,081

1,015,196
1,015,196

774,759
774,759

1,661,726
1,661,726
1,661,726
1,661,726
-- -1,661,726
1,661,726
1,661,726
1,661,726

1,292,361
1,292,361
1,292,361
1,292,361
-- -1,292,361
1,292,361
1,292,361
1,292,361

1,080,291
1,080,291
1,080,291
1,080,291

713,039
713,039
713,039
713,039

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่่�ยนแปลงส่่วนของเงิินกองทุุน
ตลาดหลัลัก
พย์์แย์ย์แ
ห่ห่งงประเทศไทยจกแลารย่่
ะกิกิจอจยการย่ย่ออ ย
ตลาดหลัั
กกทรััทพรัรัพ
ห่่แงประเทศไทยและกิิ
สำำงบ�หรัั
บ
ปีี
สิ้้
น
�
สุุ
ด
วัั
น
ที่่�
31
ธัั
น
วาคม
2564
แสดงการเปลี่ลี่ยยนแปลงส่ส่วว นของเงิงินนกองทุทุนน

(หน่วย : พันบาท)

สาหรัรับบปีปีสิ้สิ้นน สุสุดด วัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2564

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิินรวม
งบการเงิงินนรวม

เงิินกองทุุน

องค์์ประกอบอื่่�น
ของส่่วนของ
องค์ประกอบอื่นของ
เงิินกองทุุน

เงินกองทุน
26,414,817

ส่วนของเงินกองทุน
-

เงินกองทุน
26,414,817

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
(หมายเหตุ 24)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 24)
อดคงเหลืลืออ ณ ณ
วัวันนวััที่น3ที่่�1 31
ธัธันนวธััาคนมวาคม
2563 2563
ยยอดคงเหลืือ

(61,720)
1,354,081
27,707,178

-

ยอดคงเหลืลืออ ณ ณ
วัวันนวััที่น1ที่่�ม1กรมกราคม
าคม 25642564
ยอดคงเหลืือ

27,707,178

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
(หมายเหตุ 24)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 24)
อดคงเหลืลืออ ณ ณ
วัวันนวััที่น3ที่่�1 31
ธัธันนวธััาคนมวาคม
2564 2564
ยยอดคงเหลืือ

65,095
1,596,631
29,368,904

ยอดคงเหลืือ
ยอดคงเหลืลืออ ณ ณ
วัวันนวััที่น1ที่่�ม1กรมกราคม
าคม 25632563

รวม
รวม น
เงิินกองทุุ

ส่่วนได้้เสีียที่่�
ส่วนได้เสียที่
ไม่่
มีีอำำ�นาจ
ไม่มีอานาจ
ควบคุุม

รวม
ส่่วรวม
นของ
เงิิส่วนของ
นกองทุุน

ควบคุม
1

เงินกองทุน
26,414,818

(61,720)
1,354,081
27,707,178

1

(61,720)
1,354,081
27,707,179

-

27,707,178

1

27,707,179

-

65,095
1,596,631
29,368,904

1

65,095
1,596,631
29,368,905

ตหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ลาดหลัลักกทรัรัพพย์ย์แแห่ห่งงประเทศไทยและกิกิจจตตกลตลาลราดดย่ย่อ
าหดอหลัลัก
หยลัลัก
กลัลัก
กทกทรัรัพ
ทรัรัพ
พพรัรัพ
ย์ย์แ
พย์ย์แ
แย์ย์แ
แห่ห่งแห่ห่ง
งห่ห่ง
งปปงรประะรเทเะทเศทศไศไททไยทยแยแลและละกิกิจกิกิจ
ะจกิกิจ
จกจกาการราย่ย่อย่ย่อ
รอย่ย่อ
อยอยย
งบแสดงการเปลี่ลี่ยย นแปลงส่ส่ววนของเงิงินนกองงบบงทุทุน
แบแนสแสด(สดงต่ต่อ
ดงกอกงา)การราเปเรปเลี่ลี่ย
ปลี่ลี่ย
ยลี่ลี่ย
ยนยนแนแปแปลปลงลงส่ส่วส่ส่ว
งวส่ส่ว
วนนวขนขอขององเงิงิน
เงงิงิน
นเนงิงิน
กนกอกององทุทุน
ทุทุน
งนทุทุน
นน((ต่ต่อต่ต่อ
(อต่ต่อ
อ)อ) )
สาหรัรับบปีปีสิ้สิ้นน สุสุดดวัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2564สสาสาหหารัรับ
หรัรับ
บบรัรับ
ปีปีสิ้
บปีปีสิ้
สิ้น
ปีปีสิ้
สิ้น
นสิ้น
นสุสุด
นสุสุด
ดสุสุด
ดวัวัน
ดวัวัน
นนวัวัน
ที่นที่ที่33131ธัธัน
1ธัธัน
นนธัธัน
วนวาาวคคามคมม225256564644

(หน่วย : พันบาท)

(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงิงินนเฉพาะกิกิจจการ
งงบบงกบกาการราเงิงิน
เรงิงิน
นเนงิงิน
เนฉเฉพเฉพาพาะะกิกิจ
ากิกิจ
ะจกิกิจ
จกจกาการราร
องค์์ประกอบอื่่�น
รวม ของส่่วนของ
องค์ประกอบอื่นของเงิินกองทุุนส่วนขององค์ประกอบอื่นของ
องค์ประกอบอื่นของ
องค์ประกอบอื่นของ
เงิินกองทุุน
เงินกองทุน
ส่วนของเงินกองทุนเงินกองทุน
เงินกองทุน
เงินกองทุนเงินกองทุนส่วนของเงินกองทุน
ส่วนของเงินกองทุน
ส่วนของเงินกองทุน
ยยอดคงเหลืือ
อดคงเหลืลืออ ณ ณ
วัวันนที่วััน1ที่่�ม1กรมกราคม
าคม 2563ย2563
ยอยอดอดคดคงคงเหเงหเลืลือ
หลืลือ
อลืลือ
อณ
อณณวัวันวัวัน
นนวัวัน
ที่นที่ที่11ม1มก23,648,059
มกรกราารคคามคมม225256563633
23,648,059
23,648,05923,648,059
- 23,648,059
--รายได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
(ค่าใช้จ่าย)
(ค่าใช้จ่าย)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีรายได้
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ24)
24)
24)
(61,720)
(หมายเหตุ 24)
(61,720)
(61,720) (61,720)
--- (61,720)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
24)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
(หมายเหตุ
24)
774,759
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 24) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
774,759
24)
774,759 774,759
- 774,759
--ยอดคงเหลืลืออ ณ ณ
วัวันนที่วััน3ที่่�1 ธัธัน
256ย3ยอ2563
อลืลือ
นนวัวัน
ที่นที่ที่33131ธัธัน
นนธัธัน
วนวาาวคคามคมม225256563633
24,361,098
24,361,098
24,361,098
ยอดอดคดคงคงเหเงหเลืลือ
หลืลือ
อณณวัวันวัวัน
124,361,098
อณ
ธัธัน
24,361,098
ยอดคงเหลืือ
31นวธััาคนมวาคม
---

(หน่วย:
(หน่วย:
(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
พันบาท)

รวม
รวม
รวม
ส่่วรวม
นของ
ส่วนของ
เงิิส่วนของ
นส่วนของ
กองทุุน
เงินกองทุน
เงินกองทุน
เงินกองทุน
23,648,059
23,648,059
23,648,059
(61,720)
(61,720)
(61,720)
774,759
774,759
774,759
24,361,098
24,361,098
24,361,098

หลืลือ
อณณวัวันวัวัน
มกรกราารคคามคมม225256564644
ยอยอดอดคดคงคงเหเงหเลืลือ
อณ
ยอดคงเหลืลืออ ณ ณ
วัวันนที่วััน1ที่่�ม1กรมกราคม
าคม 2564ย2564
อลืลือ
นนวัวัน
ที่นที่ที่11ม1มก24,361,098
ยอดคงเหลืือ

24,361,098
24,361,09824,361,098
- 24,361,098

---

24,361,098
24,361,098
24,361,098

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีรายได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)
(ค่าใช้จ่าย)เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
รายได้
(ค่าใช้จ่าย)
เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
(หมายเหตุ 24)
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ24)
24)
(หมายเหตุ
24)
65,095
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (หมายเหตุ 24) รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
1,015,196
24)
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
24)
24)
ยอดอดคดคงคงเหเงหเลืลือ
หลืลือ
อณณวัวันวัวัน
125,441,389
อณ
ธัธัน
ยอดคงเหลืลืออ ณ ณ
วัวันนที่วััน3ที่่�1 ธัธัน
256ย4ยอ2564
อลืลือ
นนวัวัน
ที่นที่ที่33131ธัธัน
นนธัธัน
วนวาาวคคามคมม225256564644
ยอดคงเหลืือ
31นวธััาคนมวาคม

65,095
65,095 65,095
- 65,095
1,015,1961,015,196
1,015,196
- 1,015,196
25,441,389
25,441,38925,441,389
- 25,441,389

-------

65,095
65,095
65,095
1,015,196
1,015,196
1,015,196
25,441,389
25,441,389
25,441,389

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

งบกระแสเงิินสด

ตลาดหลัลักกตทลรัรัพ
าพดย์ย์แ
หแลัลักห่ห่ง
กงทปรัรัพ
รพะย์ย์แ
เทแศห่ห่งไงทปยรแะเลทะศกิกิจไจทกยาแรลย่ย่อะอกิกิจ
ยจ การย่ย่ออ ย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและกิิจการย่่อย
งบกระแสงสำำเงิงิน
บ�นหรัักสรบดะปีีแสิ้้�นสสุุเงิงิน
ดนวัันสที่่�ด31 ธัันวาคม 2564
สาหรัรับบปีปีสิ้สิ้น
สนาสุสุด
หดรัรับวัวัน
บนปีปีสิ้ที่สิ้นน3สุสุด
1ดธัธัน
วัวัน
นนวที่าค3ม1 2ธัธัน5น6ว4าคม 2564
งบการเงิินรวม
รเงิงินน รวม
2564งบการเงิงินนงรบวกมา2563
หมายเหตุหมายเหตุ2564 2564 2563 2563

หมายเหตุุ

กระแสเงิงินนกกระแสเงิิ
สรดะแจาสกเงิงิน
กิกิจ
นจสกดนรจรสดจากกิิ
ามกดกิกิจ
าจเนินิน
กนรรงมานดจาเกรรมดำำ
นินินนงาน �เนิินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อน
รายการปรับกระทบยอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อน
ภาษีเป็นเงินสดรับ
(จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ภาษีเป็นเงินสดรับ
(จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุน (รายได้)
ขาดทุน จากเงินลงทุน
(รายได้) จากเงินลงทุน
- สุทธิ - สุทธิ
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
- สุทธิ - สุทธิ
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- สุทธิ - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุน (กาไร)
ขาดทุนจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
(กาไร) จากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายสินทรัพย์
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วม
และกิจการร่วมค้า
และกิจการร่วมค้า
- สุทธิจากภาษีเงินได้
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน
(เพิ่มขึ้น) (เพิ่มขึ้น)
ลดลง ลดลง
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : พันบาท)
(หน่วย:จการ
พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิ
งบการเงิงินนงเบฉกพาาระเกิกิจ
งิงินนจ2563
กเฉาพร าะกิกิจจ การ
2564
2564 2564 2563 2563

2,711,1892,711,1891,732,3601,732,3601,823,8641,823,864 882,073 882,073

14, 15, 1614, 15, 16 519,922 519,922 528,998 528,998 518,791 518,791 527,699 527,699
24

(592,072)(592,072) 238,982 238,982(1,141,219)
(1,141,219)(261,913)(261,913)
24 (9,417) (9,417) (7,157) (7,157) (9,417) (9,417) (7,157) (7,157)

24
23

24
23

(514) (514) (723) (723)
73,919 73,919 68,003 68,003 73,919 73,919 68,003 68,003
394 394 (490) (490) 394 394 (490) (490)
9,286 9,286 3,812 3,812 1,545 1,545 3,504 3,504
14
14
14
14
-

13, 24 13, 24 (35,590)(35,590) (28,025)(28,025)
1,507 1,507

1,578 1,578

1,507 1,507

1,578 1,578

2,678,6382,678,6382,537,3382,537,3381,269,3981,269,3981,213,2971,213,297
544,885 544,885(6,944,499)
(6,944,499)
562,500 562,500 (755,967)(755,967) 100,575 100,575 (198,099)(198,099)
15,176 15,176 (45,170)(45,170) 15,924 15,924 (45,503)(45,503)
167,861 167,861 (11,610)(11,610) 110 110 (2,807) (2,807)
(16,560)(16,560) (6,488) (6,488) (16,560)(16,560) (6,488) (6,488)
(1,332) (1,332) (1,910) (1,910)
(7,535) (7,535)
- (7,525) (7,525)
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงิินสด (ต่่อ)

ตลาดหลัลักกตทลรัรัพาพดย์ย์แหแลัลัก
ห่ห่งกงทปรัรัพ
รพะเย์ย์แ
ทแศห่ห่ง
ไงทปยรแะลเะทกิกิจ
ศจไกทายรแย่ย่อ
ลอะยกิกิจจ การย่ย่ออ ย
พ)นย์์สแห่่ดงประเทศไทยและกิิ
จการย่่อย
งบกระแสเตลาดหลัั
งงิงินบนกสรดะ(แกต่ต่อ
สทรััอเงิงิน
(ต่ต่ออ)
ตลาดหลัลักกสำำตท�ลรัรัพ
ห่ห่ง
รนพะที่่�เย์ย์แ
ท31แศห่ห่ง
ยรแะลเะท2564
กิกิจ
ศจไกทายรแย่ย่อ
ลอะยกิกิจจ การย่ย่ออ ย
หรััาพดบย์ย์แ
ปีีหแสิ้้ลัลัก
�นกสุุงท
ดปวััรัรัพ
ธััไงนทป
วาคม
สาหรัรับบปีปีสิ้สิ้นนสาสุสุดหดรัรับ
วัวันบนปีปีสิ้
ที่สิ้น3น1สุสุดดธัธันนวัวันนวาที่ค3ม12ธัธัน
5น6ว4าคม 2564
งบกระแสเงงิงินบนกสรดะ(แต่ต่อ
สอเงิงิน
)น สด (ต่ต่ออ)
สาหรัรับบปีปีสิ้สิ้นนสาสุสุดหดรัรับ
วัวันบนปีปีสิ้
ที่สิ้น3น1สุสุดดธัธันนวัวันนวาที่ค3ม12ธัธัน
5น6ว4าคม 2564

(หน่วย : พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบการเงิินรวม
หมายเหตุุ
งบการเงิงินนงรบวมการเงิงินน รวม
งบการเงิงินนงเฉบพกาะรกิกิจ
เงิงิน
จนกเาฉรพาะกิกิจจ การ
(หน่วย:2563
พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
2564
2563
2564
หมายเหตุ หมายเหตุ2564 2564 2563 2563 2564 2564 2563 2563
งบการเงิงินนงรบวมการเงิงินน รวม
งบการเงิงินนงเฉบพกาะรกิกิจ
เงิงิน
จนกเาฉรพาะกิกิจจ การ
หมายเหตุ หมายเหตุ2564 2564 2563 2563 2564 2564 2563 2563
(544,885)(544,885)
6,944,4996,944,499
520,206 520,206 957,671 957,671 289,841 289,841 377,330 377,330
(544,885)(544,885)
6,944,4996,944,499
(45,797) (45,797) (7,235) (7,235)(48,435) (48,435) 596
596
520,206 520,206 957,671 957,671 289,841 289,841 377,330 377,330
79,393 79,393 (1,187) (1,187) 40,633 40,633 11,534 11,534
(45,797) (45,797) (7,235) (7,235)(48,435) (48,435) 596
596
(168,361)(168,361) 9,003 9,003
79,393 79,393 (1,187) (1,187) 40,633 40,633 11,534 11,534
(168,361)(168,361) 9,003 9,003
6,815 6,815 1,419 1,419 6,815 6,815 1,419 1,419

หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น
(ลดลง) (ลดลง)
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น
(ลดลง) (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์
ในหลักทรัพย์
ในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์
ในหลักทรัพย์
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
23
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
23
จ่ายภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงิงินน สดสุสุททธิธิจ
เจงิงินนากสกิกิจ
ดจสุสุทกทรธิธิจรจมาดกากิกิจเจนินิน
กนรงรามนดาเนินินนงาน
จ่ายภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
งิงินจนกสรดรจมาลกงกิกิจทุทุน
จนกรรมลงทุทุนน
กระแสเงิงินนกสรดะจแาสกเกิกิจ
เงิงินน สดสุสุททธิธิจ
เจงิงินนากสกิกิจ
ดจสุสุทกทรธิธิจรจมาดกากิกิจเจนินิน
กนรงรามนดาเนินินนงาน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย
6
กระแสเงิงินนกระแสเงิิ
กสรดะจแาสกเกิกิจ
งิงินจนกสรน
ดรจสดจากกิิ
มาลกงกิกิจทุทุน
จนกรรมลจงทุทุน
น
กรรมลงทุุ
น
เงินสดรับจากเงินลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย
6
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากเงินลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการย่อย
เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการย่อย
เงินสดจ่ายลงทุนในกิจการย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินสดรับจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินสดจ่ายจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินสดรับจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินสดรับจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินสดรับ (จ่าย)
เงินสดรับ
สุทธิจากเงินสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี
(จ่าย) สุทธิจากเงินสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี
เงินสดจ่ายจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินสดจ่ายจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับ (จ่าย)
เงินสดรับ
สุทธิจากเงินสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี
(จ่าย) สุทธิจากเงินสารองเพื่อความมั่นคงของสานักหักบัญชี
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
อาคารและอุปกรณ์
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดรับจากเงินปันผล
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รับผลประโยชน์กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงิงินน สดสุสุททธิธิจ
เจงิงินนากสด(สุสุท
ใช้ช้ไ
ทไธิธิจ
ปจใานก) (กิกิจ
ใจช้ช้ไกไปรรในม)ลงกิกิจทุทุน
จนกรรมลงทุทุนน
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงินสดรับจากเงินปันผล
เงิงินน สดสุสุททธิธิจ
เจงิงินนากสด(สุสุท
ใช้ช้ไ
ทไธิธิจ
ปจใานก) (กิกิจ
ใจช้ช้ไกไปรรในม)ลงกิกิจทุทุน
จนกรรมลงทุทุนน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
152 รายงานประจำำ�ปีี 2564

6,815 6,815 1,419 1,419 6,815 6,815 1,419 1,419
560
560 837
837
7,095 7,095 317
317 7,095 7,095 317
317
560
560 837
837
23 (7,282)
(7,282)(10,052) (10,052) (7,282) (7,282)(10,052) (10,052)
7,095 7,095 317
317 7,095 7,095 317
317
3,791,3773,791,3772,666,9662,666,9661,650,5891,650,5891,341,5441,341,544
23 (7,282) (7,282)(10,052) (10,052) (7,282) (7,282)(10,052) (10,052)
(494,163)(494,163)(354,587)(354,587)(175,814)(175,814)(108,592)(108,592)
3,791,3773,791,3772,666,9662,666,9661,650,5891,650,5891,341,5441,341,544
3,297,2143,297,2142,312,3792,312,3791,474,7751,474,7751,232,9521,232,952
(494,163)(494,163)(354,587)(354,587)(175,814)(175,814)(108,592)(108,592)
3,297,2143,297,2142,312,3792,312,3791,474,7751,474,7751,232,9521,232,952
6
-(250,000)(250,000)
142,146 142,146
6 253,481- 253,481- 114,398- 114,398- 207,650- 207,650-(250,000)
(250,000)
(3,295,945)
(3,295,945)
(1,987,402)
(1,987,402)
(2,716,681)
(2,716,681)
(1,843,446)
(1,843,446)
253,481 253,481 114,398 114,398 207,650 207,650 142,146 142,146
2,249,8382,249,8382,893,3142,893,3141,754,4461,754,4462,559,8362,559,836
(3,295,945)
(3,295,945)
(1,987,402)
(1,987,402)
(2,716,681)
(2,716,681)
(1,843,446)
(1,843,446)
- (6,000) (6,000)(90,000) (90,000)
2,249,8382,249,8382,893,3142,893,3141,754,4461,754,4462,559,8362,559,836
(1,957,998)
(1,957,998)
(3,039,796)
(3,039,796)
(1,957,998)
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(102,643)(102,643)(113,405)(113,405)(102,643)(102,643)(113,405)(113,405)
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772 1,073 1,073
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เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
66
66
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
6
6
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
6
66
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
66
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
6
15
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เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
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15 15
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
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ผลขาดทุนจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
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การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
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การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
การชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
การชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการย่อย
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หมายเหตุุ
ป
ระกอบงบการเงิิ
น
รวม
ตลาดหลัลักกทรัรัพพย์ย์แแห่ห่งงประเทศไทยและกิกิจจการย่ย่ออย
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและกิิจการย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

หมายเหตุตุปประกอบงบการเงิงินนรวม
4จการย่ย่ออย
ตสาลหาดรัรับบหปีปีสิ่
ลัลักสิ่น
กนทสุสุด
รัรัพดพวัวัน
ย์ย์แนแที่ห่ห่งง3ป1ระธัธันเนทวศาไคทมยแ2ล5ะ6กิกิจ
หมายเหอตุตุปปมููรละกทั่่�อวบไป
งบการเงิงินนรวม
1.
1ส.าหรัรับบข้้ข้ข้อ
อ
มู
มูล
ล
�
ว
ว
ไ
ปีปีสิ่สิ่นนสุสุดดวัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2564
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
1. ข้ข้อ
อมูมูลล�ววไ
แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2517 โดย�วัต�ประสง�เ�อทาหน้าที่เป็นตลาดหรือ�นย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่นาผลกาไรมาแบ่งปันกัน
ตลาดหลักทรัพย์เริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อวันที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“ตลาดหลักทรัพย์” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
30
เมษายน 2518พ.ศ.
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2517 โดย�วัต�ประสง�เ�อทาหน้าที่เป็นตลาดหรือ�นย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ และ
พ.ศ.
2535 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่เลขที่
93 ชั่น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่นาผลกาไรมาแบ่งปันกัน
ตลาดหลักทรัพย์เริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์
เมื่อวันที่
เขตดินแดง
30 เมษายนกรุงเทพมหานคร
2518 ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.
2535 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่เลขที่
ธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์และกิจการย่อย
ที่สาคัญสรุปได้ดังนี้ 93 ชั่น 17 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
1) ธุรกิจด้านตราสารทุน ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ธุรกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์และกิจการย่อย
ที่สาคัญสรุปได้ดังนี้
การให้บริการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
การบริหารงานรับฝากหลักทรัพย์ รวมถึงการกากับดูแล
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก
1) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
ธุรกิจด้านตราสารทุน ได้แก่ การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
การจัดระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
2) ธุรกิจด้านตราสารอนุพันธ์
ได้แก่ การจัดระบบการซื้อขายและการชาระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หรือตราสาร
การให้บริการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
การบริหารงานรับฝากหลักทรัพย์ รวมถึงการกากับดูแล
อนุพันธ์ทุกประเภทรวม�งบริการอื่นที่เกี่ยวเ�องกับธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนและบริษัทสมาชิก
3) ธุรกิจด้านตราสารอนุพันธ์
การบริการด้านเทคโนโลยีได้แก่
ได้แก่การจัดระบบการซื้อขายและการชาระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
การให้บริการระบบงานซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต
2)
หรือตราสาร
การให้บริการข้อมูล รวมถึงการให้บริการบริษัทหลักทรัพย์
อนุพันธ์ทุกประเภทรวม�งบริการอื่นที่เกี่ยวเ�องกับธุรกรรมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
4)
3) การบริการงานนายทะเบียนหลักทรัพย์
การบริการด้านเทคโนโลยี ได้แก่ การให้บริการระบบงานซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต
5) การให้บริการข้อมูล
การบริการอื่น ได้แก่ งานบริการกองทุน
และงานตัวแทนการชาระเงิน
รวมถึงการให้บริการบริษัทหลักทรัพย์
การบริการงานนายทะเบียนหลักทรัพย์
2. 4)
เกณฑ์ฑ์ใ
ในการจัจัดดทางบการเงิงินน
5) การบริการอื่น ได้แก่ งานบริการกองทุน และงานตัวแทนการชาระเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดย
2.
2. เกณฑ์์
เแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดที่เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี
กณฑ์ฑ์ใในในการจัั
การจัจัดดทาดงบทำำก�างบการเงิิ
รเงิงินน น
พ.ศ. 2543
2.1 งบการเงินนี้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
2547 โดย
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย พ.ศ.
งบการเงินฉบับ
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดที่เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ตลาดหลักทรัพย์ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชีงบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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1

2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
2.2 เกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
“ตลาดหลักทรัพย์”) และกิจการย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กิจการย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มกิจการ”)
ก) ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมนี้ได้จัดทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“ตลาดหลักทรัพย์”) และกิจการย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กิจการย่อย”) จัดตั้งขึ้นใน
(รวมเรียกว่า “กลุ่มกิจการ”)
อัตราร้อยละ
�อกิจการ
ลักษณะธุรกิจ
ประเทศ
ของการถือหุ้น
อัั
ตราร้้อยละ
ดังต่อไปนี้
ชื่่�อกิจการ
�อกิิจการ

กิจการย่อยทางตรง
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
กิิจการย่่อยทางตรง
กิจการย่อยทางตรง
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
เ�อ�ลงทุนต่างด้าว จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บริษัท
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
เ�อ�ลงทุนต่างด้าว
จากัด
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด*
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด*
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัท
สานักหักบัญชี
(ประเทศไทย)
จากัด(ประเทศไทย)
(มหาชน) จากัด
บริษัท สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด

ลัักลักษณะธุรกิจ
ษณะธุุรกิิจ

จััจัดตั้งขึ้นใน
ดตั้้�งขึ้้�นใน
ประเทศ
ประเทศ

ของการถืื
อ2563
หุ้้�น
2564
อัตราร้อยละ
(ร้้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ของการถือหุ้น
2564
2563
2564
2563
100.00
100.00
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

การให้บริการงานรับฝากและ
งานนายทะเบียนหลักทรัพย์
การให้บริการงานรับฝากและ
การบริหารกองทุนรวม
งานนายทะเบียนหลักทรัพย์

ไทย
ไทย
ไทย

100.00
100.00

100.00
100.00

การบริหารกองทุนรวม
การจัดการการลงทุนในตราสาร NVDR

ไทย
ไทย

100.00
100.00

100.00
100.00

การจัดการการลงทุนในตราสาร NVDR
การให้บริการระบบงาน
ด้านคอมพิวเตอร์
การให้บริการระบบงาน
ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ด้านคอมพิวเตอร์

ไทย
ไทย

100.00
-

100.00
100.00

ไทย
ไทย

100.00

100.00
100.00

ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สานักหักบัญชีและบริการระบบงาน
หลังซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
สานักหักบัญชีและบริการระบบงาน
หลังซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญา
ธุรกิจด้านการลงทุน
ซื้อขายล่วงหน้า

ไทย
ไทย

100.00
100.00

100.00
100.00

ไทย

100.00

100.00

บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จากัด**
ไทย
100.00 100.00
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563)
บริษัท
เซ็ท เวนเจอร์
โฮลดิ้ง จากัด**
ธุรกิจด้านการลงทุน
ไทย เซ็ทเทรด
100.00
* เมื่อวันที่
16 มิถุนายน
2564 ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติเห็นชอบในการโอนหุ้นสามัญของบริษัท
ดอท คอม100.00
จากัด
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่
21
พฤษภาคม
2563)
ที่ตลาดหลักทรัพย์ถืออยู่จานวน 799,998 หุ้น ให้แก่ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จากัด โดยได้จดทะเบียนโอนหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่
1 ตุลาคม162564
เมื่อวันที่
มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติเห็นชอบในการโอนหุ้นสามัญของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด
ที่ตลาดหลักทรัพย์ถืออยู่จานวน
799,998 หุ้น ให้แก่ บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จากัด โดยได้จดทะเบียนโอนหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติโอนหุ้นสามัญของบริษัท
ฟินเ�ต �นโนเว�น เ�ตเ�ร์ค จากัด และ
1บริษัท
ตุลาคม
2564
ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด ที่ตลาดหลักทรัพย์ถืออยู่จานวน 20,000,000 หุ้น และ 3,000,000 หุ้น ตามลาดับ ให้แก่บริษัท เซ็ท เวนเจอร์
โฮลดิ้ง
จากัด
โดยได้จดทะเบียนโอนหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่
1 กรกฎาคม 2563
** เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2563 ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติโอนหุ้นสามัญของบริษัท
ฟินเ�ต �นโนเว�น เ�ตเ�ร์ค จากัด และ
บริษัท
ไลฟ์ฟินคอร์ป
จากัด
ที่ตลาดหลักทรัพย์ถืออยู่จานวน
20,000,000
หุ้น
และ
3,000,000
หุ้น
ตามลาดับ ให้แก่บริษัท
เซ็ท เวนเจอร์
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
เซ็ท เวนเจอร์
โฮลดิ้ง
โฮลดิ้ง
จากัด
โดยได้จดทะเบียนโอนหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่
1
กรกฎาคม
2563
จากัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 300 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 420 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเ�อเสนอขายให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์ทั่งหมด
โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่
1 ตุลาคม 2564
ต่อมาเมื่อวันที่
16 มิถุนายน
2564 ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง
จากัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 300 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 420 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเ�อเสนอขายให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์ทั่งหมด โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

*
**
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ชื่่�อกิจการ
�อกิิจการ
�อกิจการ
�อกิจการ

กิิกิจการย่อยทางอ้อม
จการย่่อยทางอ้้อม

บริษัท ฟินเ�ต อินโนเว�น เ�ตเ�ร์ค จากัด
กิจการย่อยทางอ้อม
กิจการย่อยทางอ้อม
บริษัท ฟินเ�ต อินโนเว�น เ�ตเ�ร์ค จากัด
บริษัท ฟินเ�ต อินโนเว�น เ�ตเ�ร์ค จากัด
บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด
บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด
บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จากัด
บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จากัด
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 22จากัด
พฤษภาคม
บริษัท
ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม
บริษัท
ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 22จากัด
พฤษภาคม
2563)
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่
22
พฤษภาคม
2563)
2563)
บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จากัด
บริษัท
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
เมื่อวันที่ 14จากัด
กันยายน 2563)
บริษัท
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย
จากัด
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563)
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563)
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด
บริษัท
เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด
กิจการร่วม
กิิกิจการร่วม
จ
การร่่
วม
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ
กิจการร่วม
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ
การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ
การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
การชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์
เ�อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เ�อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เ�อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
กิจการร่วมค้า
แฟม��
กิจการร่วมค้า
กิิบริษัท
จการร่่
วมค้้โนฮาว
า จากัด
กิจการร่วมค้า
บริษัท
แฟม�� โนฮาว จากัด
(จดทะเบียนเลิกบริษัท
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561)
บริษัท
แฟม�� โนฮาว จากัด
(จดทะเบียนเลิกบริษัท
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561)
(จดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561)
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ลััลักษณะธุรกิจ
กษณะธุุรกิิจ
ลักษณะธุรกิจ
ลักษณะธุรกิจ
การบริการระบบการชาระเงิน
การบริการระบบการชาระเงิน
สาหรับตลาดทุน
การบริการระบบการชาระเงิน
สาหรับตลาดทุน
สาหรับตลาดทุน
การให้บริการระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์เ�อการระดมทุน
การให้บริการระบบเครือข่าย
การให้บริการระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์เ�อการระดมทุน
อิเล็กทรอนิกส์เ�อการระดมทุน
การให้บริการระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ
การให้บริการระบบเครือข่าย
การให้บริการระบบเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์
และ/หรือ
ระบบงานสนับสนุน
ให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์
และ/หรือ
ที่จะรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานสนับสนุน
ให้บริการ
ระบบงานสนับสนุน
และธุรกรรมดิจิทัล ให้บริการ
ที่จะรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ที่จะรองรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และธุรกรรมดิจิทัล
และธุรกรรมดิจิทัล
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
และการ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
และการ
ให้บริการระบบงานโครงสร้าง
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
และการ
พื่นฐานหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง
ให้บริการระบบงานโครงสร้าง
ให้บริการระบบงานโครงสร้าง
เ�อสนับสนุนการซื้อขายสินทรัพย์
พื่นฐานหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง
พื่นฐานหรือระบบงานที่เกี่ยวข้อง
เ�อสนับสนุนการซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัล
เ�อสนับสนุนการซื้อขายสินทรัพย์
การให้บริการระบบงาน
ดิจิทัล
ดิจิทัล
การให้บริการระบบงาน
ด้านคอมพิวเตอร์
การให้บริการระบบงาน
ด้านคอมพิวเตอร์
ด้านคอมพิวเตอร์
กองทุน
กองทุน
กองทุน
การให้สินเ�อเ�อธุรกิจหลักทรัพย์
และกิจการการยืม และให้ยืม
การให้สินเ�อเ�อธุรกิจหลักทรัพย์
การให้สินเ�อเ�อธุรกิจหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
และกิจการการยืม
และให้ยืม
และกิจการการยืม
และให้ยืม
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์
ธุรกิจสื่อที่เน้นการให้ความรู้
ธุรกิจสื่อที่เน้นการให้ความรู้
ด้านการเงินและการลงทุน
ธุรกิจสื่อที่เน้นการให้ความรู้
ด้านการเงินและการลงทุน
ด้านการเงินและการลงทุน

อััตราร้้อยละ
จััจัดตั้งขึ้นใน
ดตั้้�งขึ้้�นใน
ของการถืื
อหุ้้�น
อัตราร้อยละ
(ร้้อยละ)
ประเทศ
ประเทศ
ของการถือหุ้น
จัดตั้งขึ้นใน
อัตราร้อยละ
2564
2563
จัดตั้งขึ้นใน
อัตราร้อยละ
ประเทศ
ของการถือหุ้น
2564
2563
ประเทศ
ของการถือหุ้น
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ไทย
100.00 (ร้อยละ)
100.00
ไทย
100.00
100.00
ไทย
100.00
100.00
ไทย
100.00
100.00
ไทย
100.00
100.00
ไทย
100.00
100.00
ไทย
100.00
100.00
ไทย
100.00
100.00
ไทย
100.00
100.00

ไทย
ไทย
ไทย

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

100.00
100.00
100.00
6.79
6.79
6.79
40.70
40.70
40.70

7.76
7.76
7.76
40.70
40.70
40.70

ไทย
ไทย
ไทย

50.00
50.00
50.00

50.00
50.00
50.00

รายละเอียดของกิจการร่วมและกิจการร่วมค้า
รายละเอียดของกิจการร่วมและกิจการร่วมค้าณณวันที่
วันที่3131ธันวาคม
ธันวาคม2564
2564และ
และ2563
2563มีดังนี้
มีดังนี้
รายละเอียดของกิจการร่วมและกิจการร่วมค้า
ณ
วันที่
31
ธันวาคม
2564
และ
2563
มีดังนี้
1)1) กิจการร่วม
กิจการร่วม
1)	กิิ
จ
การร่่
ว
ม
1) กิจการร่วม
1.1)
1.1) กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
1.1)
นทดแทนความเสีียหายในระบบการชำำ�ระราคาและส่่งมอบหลัักทรััพย์์
1.1) กองทุุ
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดาเนินงานภายใต้
ดาเนินงานภายใต้
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ดาเนินงานภายใต้
ข้อกาหนดของระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบ
ข้อกาหนดของระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบ
ข้อกาหนดของระเบียบวิธีปฏิบัติเรื่องกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์
(ฉบับที่
หลักทรัพย์
(ฉบับที่1)1)พ.ศ.
พ.ศ.2541
2541ซึ่งกาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ลงทุนโดยการจ่ายเงินสมทบ
ซึ่งกาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ลงทุนโดยการจ่ายเงินสมทบ
หลักทรัพย์
(ฉบับที่
1)
พ.ศ.
2541
ครั้งเดียว
และ�ดส่วนการถือครองจะเป�ยนแปลงลดลงไปตาม�ดส่วน
ครั้งเดียวเป็นจานวนเงิน
เป็นจานวนเงิน100
100�านบาท
�านบาทซึ่งกาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ลงทุนโดยการจ่ายเงินสมทบ
และ�ดส่วนการถือครองจะเป�ยนแปลงลดลงไปตาม�ดส่วน
ครั้งเดียว
เป็นจานวนเงิน
100
�านบาท
และ�ดส่วนการถือครองจะเป�ยนแปลงลดลงไปตาม�ดส่วน
ของเงินสมทบเพิ่มเติมที่สมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทุนดังกล่าวในอนาคต
ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้
ของเงินสมทบเพิ่มเติมที่สมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทุนดังกล่าวในอนาคต
ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้
ของเงินสมทบเพิ่มเติมที่สมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทุนดังกล่าวในอนาคต
ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้
ควบคุมการดาเนินงานแต่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงาน
ควบคุมการดาเนินงานแต่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงาน
ควบคุมการดาเนินงานแต่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดาเนินงาน
ของกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ดังนั้นเงินลงทุนใน
ของกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ดังนั้นเงินลงทุนใน
ของกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ดังนั้นเงินลงทุนใน
กองทุนดังกล่าวจึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม
กองทุนดังกล่าวจึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม
กองทุนดังกล่าวจึงเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม
1.2)
บริษัทหลักทรัพย์
1.2)
บริษัทหลักทรัพย์
เ�อธุรกิจหลักทรัพย์
จากัด
1.2) บริิษััทหลัักทรััพเ�อธุรกิจหลักทรัพย์
ย์์ เพื่่�อธุุรกิิจหลัักจากัด
ทรัั
พ(มหาชน)
ย์์(มหาชน)
จำำ�กััด (มหาชน)
1.2) บริษัทหลักทรัพย์ เ�อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์เ�อธุรกิจหลักทรัพย์
เ�อธุรกิจหลักทรัพย์จากัด
จากัด(มหาชน)
(มหาชน)เป็นแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่องให้แก่
เป็นแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่องให้แก่
บริษัทหลักทรัพย์
เ�อธุรกิจหลักทรัพย์
จากัด
(มหาชน)
เป็นแหล่งเงินทุนและเสริมสภาพคล่องให้แก่
บริษัทหลักทรัพย์
ทั่งนี้
บริษัทหลักทรัพย์และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์อย่างยั่งยืน
และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์อย่างยั่งยืน
ทั่งนี้ตลาดหลักทรัพย์ได้แต่งตั้ง
ตลาดหลักทรัพย์ได้แต่งตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์
และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์อย่างยั่งยืน
ทั่งนี้
ตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งมีองค์ประกอบของ
ตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์จานวน
จานวน 55คนเข้าเป็นกรรมการบริษัท
คนเข้าเป็นกรรมการบริษัทตลาดหลักทรัพย์ได้แต่งตั้ง
ซึ่งมีองค์ประกอบของ
ตัวแทนของตลาดหลักทรัพย์
จานวน
5
คนเข้าเป็นกรรมการบริษัท
ซึ่งมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจานวนทั่งสิ่น
คณะกรรมการจานวนทั่งสิ่น1111คนคนโดยกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
โดยกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
คณะกรรมการจานวนทั่งสิ่น 11 คน โดยกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
ทางการเงินและการดาเนินงานของบริษัท
ดังนั้นเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม
ทางการเงินและการดาเนินงานของบริษัท
ดังนั้นเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม
ทางการเงินและการดาเนินงานของบริษัท ดังนั้นเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในกิจการร่วม
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์เ�อธุรกิจหลักทรัพย์
เ�อธุรกิจหลักทรัพย์จากัด
จากัด(มหาชน)
(มหาชน)เป็นบริษัทมหาชนจากัด
เป็นบริษัทมหาชนจากัดและหุ้นของบริษัทนี้ไม่มี
และหุ้นของบริษัทนี้ไม่มี
บริษัทหลักทรัพย์
เ�อธุรกิจหลักทรัพย์
จากัด
(มหาชน)
เป็นบริษัทมหาชนจากัด
และหุ้นของบริษัทนี้ไม่มี
ราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ราคาเสนอซื้อขายในตลาด
2)2) กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า
2) กิจการร่วมค้า
2)	กิิ
จการร่่วมค้้า
2.1)
2.1) บริษัท
บริษัทแฟม��
แฟม��โนฮาว
โนฮาวจากัด
จากัด
2.1) บริิ
บริษัท
จากัดจำำ�กััด
2.1)
ษััทแฟม��
แฟมมิิลี่่โนฮาว
� โนฮาว
บริษัท
บริษัทแฟม��
แฟม��โนฮาว
โนฮาวจากัด
จากัดดาเนินธุรกิจสื่อที่นาเสนอเนื่อหาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
ดาเนินธุรกิจสื่อที่นาเสนอเนื่อหาด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเ�อประโยช�
เ�อประโยช�
บริษัท
แฟม��
โนฮาว
จากัด
ดาเนินธุรกิจสื่อที่นาเสนอเนื่อหาด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
เ�อประโยช�
ต่อการตัดสินใจลงทุนและการบริหารเงินส่วนบุคคล
ต่อการตัดสินใจลงทุนและการบริหารเงินส่วนบุคคล ตลาดหลักทรัพย์ได้ร่วมงานกับบริษัทที่ถือหุ้นร่วมกัน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ร่วมงานกับบริษัทที่ถือหุ้นร่วมกัน
ต่อการตัดสินใจลงทุนและการบริหารเงินส่วนบุคคล
ตลาดหลักทรัพย์ได้ร่วมงานกับบริษัทที่ถือหุ้นร่วมกัน
แห่งหนึ่ง
แห่งหนึ่งโดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิร่วมกัน
โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิร่วมกันดังนั้นเงินลงทุนในบริษัท
ดังนั้นเงินลงทุนในบริษัทแฟม��
แฟม��โนฮาว
โนฮาวจากัด
จากัดจึงเป็น
จึงเป็น
แห่งหนึ่ง
โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิร่วมกัน
ดังนั้นเงินลงทุนในบริษัท
แฟม��
โนฮาว
จากัด
จึงเป็น
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
บริษัท
บริษัทแฟม��
แฟม��โนฮาว
โนฮาวจากัด
จากัดเป็นบริษัทจากัด
เป็นบริษัทจากัดและหุ้นของบริษัทนี้ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาด
และหุ้นของบริษัทนี้ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาด
บริษัท แฟม�� โนฮาว จากัด เป็นบริษัทจากัด และหุ้นของบริษัทนี้ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาด
ทั่งนี้
ทั่งนี้บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ในวันที่
ในวันที่
ทั่งนี้
บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
ในวันที่
2626ธันวาคม
ธันวาคม2561
2561โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
26 ธันวาคม 2561 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
ข)ข) ตลาดหลักทรัพย์จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือกิจการย่อยได้
ตลาดหลักทรัพย์จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือกิจการย่อยได้หากตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิได้รับ
หากตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิได้รับ
ข) หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือกิจการย่อยได้
หากตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิได้รับ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อานาจในการ�งการกิจกรรมที่ส่ง
และสามารถใช้อานาจในการ�งการกิจกรรมที่ส่ง
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน
และสามารถใช้อานาจในการ�งการกิจกรรมที่ส่ง
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค)ค) ตลาดหลักทรัพย์นางบการเงินของกิจการย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์นางบการเงินของกิจการย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์
ค) มีอานาจในการควบคุมกิจการย่อยจนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์สิ่นสุดการควบคุมกิจการย่อยนั้น
ตลาดหลักทรัพย์นางบการเงินของกิจการย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์
มีอานาจในการควบคุมกิจการย่อยจนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์สิ่นสุดการควบคุมกิจการย่อยนั้น
มีอานาจในการควบคุมกิจการย่อยจนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์สิ่นสุดการควบคุมกิจการย่อยนั้น
ง)ง) งบการเงินของกิจการย่อยได้จัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินของกิจการย่อยได้จัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของตลาดหลักทรัพย์
ง) งบการเงินของกิจการย่อยได้จัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของตลาดหลักทรัพย์
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ทั่งนี้ บริษัทได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่
26 ธันวาคม 2561 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
ข) ตลาดหลักทรัพย์จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือกิจการย่อยได้ หากตลาดหลักทรัพย์มีสิทธิได้รับ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อานาจในการ�งการกิจกรรมที่ส่ง
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) ตลาดหลักทรัพย์นางบการเงินของกิจการย่อยมารวมในการจัดทางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์
มีอานาจในการควบคุมกิจการย่อยจนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์สิ่นสุดการควบคุมกิจการย่อยนั้น
ง) งบการเงินของกิจการย่อยได้จัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของตลาดหลักทรัพย์
จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มกิจการ รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
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ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนรายได้และค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์สุทธิของกิจการย่อย4
จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มกิจการ
รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ส่วนที่ไม่ได้เป็นของตลาดหลักทรัพย์
และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบรายได้และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเสร็จรวมและส่วนของเงินกองทุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
คือ จานวนรายได้และค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์สุทธิของกิจการย่อย
ส่วนที่ไม่ได้เป็นของตลาดหลักทรัพย์ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของงบรายได้และค่าใช้จ่าย
ตลาดหลักทรัพย์จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในกิจการย่อย
กิจการร่วมค้าและกิจการร่วมตาม
เบ็ดเสร็จรวมและส่วนของเงินกองทุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
วิธีราคาทุน
กิจการร่วมค้าและกิจการร่วมตาม
มตลาดหลักทรัพย์จัดทางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในกิจการย่อย
าตรฐานการรายงานทางการเงิงินนใหม่
วิธีราคาทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิงินนที่ที่เเริ่ริ่มมมีมีผผนลบับัง
งคัคับบใช้ช้ใในปีปีปัปัจจจุจุบับันน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ
ใหม่่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิงินนใหม่
ในระหว่างปี กลุ่มกิจการได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ
ที่่�ผเริ่่ล�มบับังมีีงคัคับ
ผบลบัั
บปัจใช้้จจุจุบั
ใบัน
นปีี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิงินนที่ที่เซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
เริ่ริ่มนมมีมีผ
ใช้ช้ใใงนคััปีปีปั
น ปััจจุุบััน
ฉบับปรับปรุงจานวนหลายฉบับ
1ในระหว่างปี
มกราคม 2564
มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มี�นเ�อให้มี
กลุ่มกิจการได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เนื่อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
ฉบับปรับปรุงจานวนหลายฉบับ
ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มี�นเ�อให้มี
เนื่อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
กลุ่มกิจการ
มการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
าตรฐานการรายงานทางการเงิงินนที่ที่จจะมีผ
มีผลบับังงคัคับบใช้ช้สสาหรัรับบงบการเงิงินนที่ที่มีมีรรอบระยะเวลาบับัญ
ญชีชีที่ที่เเริ่ริ่มมใน หรืรืออหลัลังงวัวันนที่ 1
มกลุ่มกิจการ
กราคม 2565
มสภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ
าตรฐานการรายงานทางการเงิงินนที่ที่จจะมีมีผผนลบับัง
บใช้ช้ส
าหรัรับ
การสำเำ�งิงินนหรััที่ที่มีมีร
อบระยะเวลนาที่่�บับัญ
ที่เเริ่ริ่มมใน หรืรืออหลัลังงวัวัน
นที่ชีี ที่่1 �
มาตรฐานการรายงานทางการเงิิ
ที่่�งจคัคับะมีี
ผสลบัั
งบคัังบ ใช้้
บรงบการเงิิ
มีญซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับ
ี รชีชีที่อบระยะเวลาบัั
ญ
เริ่่มงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่
ก�มรในหรืือหลัั
าคม 2565งวัันที่่� 1 มกราคม ม2565
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุงหรือจัดให้มี�นเ�อให้มีเนื่อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็น
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับ
การอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรน
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่
มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
ในทางปฏิบัติหรือข้อยกเ�น�วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน
การปรับปรุงหรือจัดให้มี�นเ�อให้มีเนื่อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรน
ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการเ�อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
ในทางปฏิบัติหรือข้อยกเ�น�วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน
กลุ่
มกิจการ
นฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการเ�อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
โยบายการบับัญ
ญชีชีที่ที่สสาคัคัญ
ญ
กลุ่มกิจการ
การรัรับบรู้รู้รรายได้ด้แและค่า
ค่าใช้ช้จ่จ่าาย
นโยบายการบับัญ
ญชีชีที่ที่สสาคัคัญ
ญ
รายได้ด้ค่ค่าาธรรมเนีนียยม
การรัรับบรู้รู้รรายได้ด้แและค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย
รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้างานทะเบียนหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ด้ค่ค่าาธรรมเนีนียยม
แรกเข้าหลักทรัพย์จดทะเบียน
รายได้จากงานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่าแรกเข้าใช้บริการข้อมูล
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์
รายได้ค่าแรกเข้าใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้างานทะเบียนหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้ค่าแรกเข้าเป็นสมาชิก
รายได้ค่าแรกเข้าบริการกองทุนและรายได้จากการบริการ
Digital
Gateway
รับรู้เป็นรายได้
แรกเข้าหลักทรัพย์จดทะเบียน รายได้จากงานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์
รายงานประจำำ
�ปีี 2564
เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ่
น
รายได้ค่าแรกเข้าใช้บริการข้อมูล
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์
รายได้ค่าแรกเข้าใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายได้ค่าแรกเข้าเป็นสมาชิก รายได้ค่าแรกเข้าบริการกองทุนและรายได้จากการบริการ Digital Gateway รับรู้เป็นรายได้
เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ่น

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุงหรือจัดให้มี�นเ�อให้มีเนื่อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรน
ในทางปฏิบัติหรือข้อยกเ�น�วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของกลุ่มกิจการเ�อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มกิจการ

ญสาชีีคัญ
44.. นโยบายการบัั
นโยบายการบับัญ
ญชีชีที่ที่ส
คัที่่ญ�สำำ�คััญ
4.1 การรัรับบรู้รู้รรายได้ด้แและค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย
รายได้ด้ค่ค่าาธรรมเนีนียยม

รายได้ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้างานทะเบียนหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียม
แรกเข้าหลักทรัพย์จดทะเบียน รายได้จากงานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์
รายได้ค่าแรกเข้าใช้บริการข้อมูล รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์ รายได้ค่าแรกเข้าใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายได้ค่าแรกเข้าเป็นสมาชิก รายได้ค่าแรกเข้าบริการกองทุนและรายได้จากการบริการ Digital Gateway รับรู้เป็นรายได้
เมื่อกิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ่น
รายได้ค่าธรรมเนียมรายปีนายทะเบียนหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมรายปีหลักทรัพย์จดทะเบียน รายได้จากการบริการ
บริษัทหลักทรัพย์ตามระยะเวลา รายได้ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี รายได้ค่าบริการกองทุน รายได้ตัวแทนการชาระเงินและ
รายได้จากการบริการ Digital Gateway ตามระยะเวลา รับรู้เป็นรายได้ตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ่นตลอดช่วงเวลา
รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกาหนดเรียกชาระตามสัญญาแสดงไว้เป็นรายได้ค้างรับ ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ5

ลูกหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะจัดประเภทเป็นลูกหนี้การค้าเมื่อกิจการมีสิทธิที่จะได้รับชาระโดยปราศจาก
เงื่อนไข
จานวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าแสดงไว้
เป็นค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามภาระที่ระบุไว้ในสัญญา
เสร็จสิ่น
รายได้ด้ดดอกเบี้บี้ยย
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนา
มูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
เงิงินนปัปันนผลรัรับบ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อกลุ่มกิจการมีสิทธิในการรับเงินปันผล
รายได้ด้อื่อื่นน
รายได้อื่นรับรู้เมื่อมีสิทธิในการรับเงิน
ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย
ค่าใช้จ่ายบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุทุนนทางการเงิงินน
ต้น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายคานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและ
รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงิงินนสดและรายการเทีทียยบเท่ท่าาเงิน
งินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั่นที่มีสภาพคล่องสูง
159
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
4.3 เงิน
งินลงทุทุนนในกิกิจจการย่ย่ออย กิกิจจการร่ร่ววมและกิกิจจการร่ร่ววมค้ค้าา

ค่าใช้จ่ายบันทึกในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุทุนนทางการเงิงินน
ต้น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายคานวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและ
รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงิงินนสดและรายการเทีทียยบเท่ท่าาเงิงินนสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั่นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
4.3 เงิงินนลงทุทุนนในกิกิจจการย่ย่ออย กิกิจจการร่ร่ววมและกิกิจจการร่ร่ววมค้ค้าา
เงินลงทุนในกิจการย่อย กิจการร่วมและกิจการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน
เงินลงทุนในกิจการร่วมและกิจการร่วมค้าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
4.4 ที่ที่ดิดินน อาคารและอุอุปปกรณ์ และค่ค่าาเสื่สื่ออมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 6
อาคาร
- อายุุ10การให้้ประโยชน์์
- 50 ปี
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่วนปรับปรุงอาคาร
5 - 30 ปี
อาคาร
อาคาร
10
50- 50
เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
5 --1020
ปีปี ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคาร
55- 30
ยานพาหนะ
-- - 5 - 30
ปีปี ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้ง
เครื่องตกแต่งติดตั้ง
และอุปกรณ์สานักงาน
และอุปกรณ์สานักงาน - - 5 - 20
5 - 20
ปี ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ
- 5 ปี5 ปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน
กลุ่มกิจการตัดรายการที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์จะ
กลุ่มกิจการตัดรายการที่ดิน
กลุ่มกิจการตัดรายการที่ดิน
อาคาร
และอุปกรณ์
และอุปกรณ์
ออกจากบัญชีเมื่อจาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
ออกจากบัญชีเมื่อจาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
รับรู้ในส่วนของรายได้สูง
(ต่า)อาคาร
กว่าค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์
รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์จะ
รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์จะ
4.5 สิสิน
น
ท
รัพ
รั
พ
ย์ไ
ย์
ไ
ม่มี
ม่
มีตั
ตัว
ว
ต
น
รับรู้ในส่วนของรายได้สูง
รับรู้ในส่วนของรายได้สูง
(ต่า)(ต่า)
กว่าค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
กว่าค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มกิจการตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
กลุ่มกิจการจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์
5นทรัรัพ
สิสิน
ทไรัพ
รัม่ม่มี
พมีตั
ย์ย์ไตัว
ไวม่ม่มี
4.5 4.สิสิน
พนย์ย์ไ
ตมีตั
นตัววตน
ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
กลุ่มกิจการจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก
สินทรัพย์
กลุ่มกิจการจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก
สินทรัพย์
กลุ่มกิจการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ของสินทรัพย์นั้น
ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี)(ถ้ามี)
ของสินทรัพย์นั้น
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว เมื่อมีข้อบ่งชี่ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการ
กลุ่มกิจการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
กลุ่มกิจการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
ด้อยค่า
กลุ่มกิจการจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น
และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว
เมื่อมีข้อบ่งชี่ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการ
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น
และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว
ทุกสิ่นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของรายได้
สูง (ต่า)เมื่อมีข้อบ่งชี่ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการ
กว่าค่าใช้จ่าย
ด้อยค่า
กลุ่มกิจการจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว
ด้อยค่า
กลุ่มกิจการจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด
มีดังนี้
ทุกสิ่นปีเป็นอย่างน้อย
ทุกสิ่นปีเป็นอย่างน้อย
ค่าตัดจาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของรายได้
ค่าตัดจาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของรายได้
สูง (ต่า)
สูง (ต่า)
กว่าค่าใช้จ่าย
กว่าค่าใช้จ่าย
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด
มีดังนี้มีดังนี้ อายุการให้ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3 อายุุ
- 10การให้้ประโยชน์์
ปี
อายุการให้ประโยชน์
อายุการให้ประโยชน์
ลิขสิทธิ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
10 ปี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3 - 10
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
3 - 10
ปี ปี
ลิขสิทธิ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
ลิขสิทธิ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
10 10
ปี ปี
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
เมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถระบุได้และเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่
รายงานประจำำ
�ปีี 2564
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ภายใต้การควบคุมของกิจการ
และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า 1 ปี จะบันทึกเป็น
เมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุนโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซึ่งสามารถระบุได้และเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่
เมื่อเกิดขึ้น
ต้นทุนโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซึ่งสามารถระบุได้และเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงราคาซื้อ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้
ภายใต้การควบคุมของกิจการ
และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า
1 ปี จะบันทึกเป็น
ภายใต้การควบคุมของกิจการ
และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า
1 ปี จะบันทึกเป็น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด มีดังนี้
อายุการให้ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ลิขสิทธิ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

3 - 10 ปี
10 ปี

ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาและบารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
เมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถระบุได้และเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่
ภายใต้การควบคุมของกิจการ และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตมากกว่า 1 ปี จะบันทึกเป็น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ต้นทุนโดยตรงรวมถึงราคาซื้อ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเตรียมสินทรัพย์ให้
พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ ค่าใช้จ่ายซึ่งทาให้เพิ่มหรือขยายประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เกินกว่าขีดความสามารถเดิมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ผู้บริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยผู้บริหารจะมีการ
ทบทวนค่าตัดจาหน่ายเมื่ออายุการใช้ประโยชน์มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการ
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้
ญญาเช่ช่าา
4.6 สัสัญ
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มกิจการจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาห�งเ�อเป็นการแลกเป�ยนกับ�งตอบแทน
กลุ่ลุ่มมกิกิจจการในฐานะผู้ผู้เเช่ช่าา
7
เว้นแต่สัญญาเช่า
กกลุ่มกิจการใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา
ลุ่ลุ่มมกิกิจจการในฐานะผู้ผู้เเช่ช่าา
ระยะสั่นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน)
กลุ่มกิจการใช้วิธีการบัญชีเดียวสาหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา
เว้นแต่สัญญาเช่า
กลุ่มกิจการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการ
ระยะสั่นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน)
จ่ายชาระตามสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการ
สิสิน
นทรัรัพพย์ย์สิสิททธิธิกการใช้
จ่ายชาระตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุง
สิสินนทรัรัพพย์ย์สิสิททธิธิกการใช้
ด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สิน
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และปรับปรุง
ตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก
ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า
ณ วันที่
ด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สิน
สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือ�อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วย�ง�งใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้
สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือ�อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วย�ง�งใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั่นกว่า ดังนี้
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้
ยานพาหนะ
4 -การให้้ประโยชน์์
5 ดังนี้ปี
อายุุ
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั่นกว่า
หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มกิจการเมื่อสิ่นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์
ยานพาหนะ
4-5
ปี
ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มกิจการเมื่อสิ่นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์
หดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ
นี้นี้สิสินนตามสัสัญญญาเช่ช่าา
ค่าเสื่อมราคาจะคานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
จานวน
หนี้นี้สิสินนตามสัสัญญญาเช่ช่าา
เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วย�ง�งใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนี
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า
จานวน
หรืออัตรา จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมี
เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วย�ง�งใจตามสัญญาเช่า
ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเ�อการยกเลิกสัญญาเช่า
หาก
หรืออัตรา
จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมี
ข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกิจการจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มกิจการบันทึกค่าเช่า
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธินั้น
และการจ่ายค่าปรับเ�อการยกเลิกสัญญาเช่า หาก
ผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้น
ข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกิจการจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการบันทึกค่าเช่า
161
ได้เกิดขึ้น
ผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้น
กลุ่มกิจการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรือ
ได้เกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั่นกว่า ดังนี้
ยานพาหนะ
4-5
ปี
หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มกิจการเมื่อสิ่นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์
ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคานวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้นี้สิสินนตามสัสัญญญาเช่ช่าา
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จานวน
เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วย�ง�งใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนี
หรืออัตรา จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจการจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเ�อการยกเลิกสัญญาเช่า หาก
ข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกิจการจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มกิจการบันทึกค่าเช่า
ผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้น
ได้เกิดขึ้น
กลุ่มกิจการคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรือ
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มกิจการ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะ�กวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเป�ยนแปลงอายุสัญญาเช่า
การเป�ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า หรือการเป�ยนแปลงในการประเ�นสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัสัญญญาเช่ช่าาระยะสั่สั่นนและสัสัญญญาเช่ช่าาซึ่ซึ่งงสิสินนทรัรัพพย์ย์อ้อ้าางอิอิงงมีมีมูมูลลค่ค่าาต่ต่าา
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าต่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.7 รายการธุธุรรกิกิจจกักับบบุบุคคคลหรืรืออกิกิจจการที่ที่เเกี่กี่ยยวข้ข้อองกักันน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ถูกตลาดหลักทรัพย์ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
ตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงกิจการร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดย8
ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ ผู้บริหารสาคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของตลาดหลักทรัพย์ที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
4.8 เงิงินนตราต่ต่าางประเทศ
ตลาดหลักทรัพย์แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้�ตราแลกเป�ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้�ตราแลกเป�ยน ณ วันสิ่นรอบ
ระยะเวลารายงาน
�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเป�ยนแปลงใน�ตราแลกเป�ยนได้รวมอยู่ในการ�านวณผลการดาเนินงาน
4.9 การด้อ
ด้อยค่ค่าาของสิสินนทรัรัพพย์ย์ที่ที่ไไม่ม่ใใช่ช่สิสินนทรัรัพพย์ย์ททางการเงิงินน
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ทุกวันสิ่นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิ
การใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มกิจการหากมีข้อบ่งชี่ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มกิจการรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ทั่งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้
รายงานประจำำ�ปีี 2564
สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน

ดาเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้�ตราแลกเป�ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้�ตราแลกเป�ยน ณ วันสิ่นรอบ
ระยะเวลารายงาน
�าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเป�ยนแปลงใน�ตราแลกเป�ยนได้รวมอยู่ในการ�านวณผลการดาเนินงาน
4.9 การด้ด้ออยค่ค่าาของสิสินนทรัรัพพย์ย์ที่ที่ไไม่ม่ใใช่ช่สิสินนทรัรัพพย์ย์ททางการเงิงินน
ทุกวันสิ่นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะทาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิ
การใช้ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มกิจการหากมีข้อบ่งชี่ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มกิจการรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ทั่งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย ยกเว้นในกรณีที่ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่วนของเงินกองทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในส่วนของเงินกองทุนไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี่ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มกิจการจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อน�ต่อเมื่อมีการเป�ยนแปลงประมาณการที่ใช้�าหนดมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่
เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคย
รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ กลุ่มกิจการจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคา
ที่ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
4.10 ผลประโยชน์น์ขของพนันักกงาน
ผลประโยชน์น์รระยะสั่สั่นนของพนันักกงาน
กลุ่มกิจการรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และสิทธิลาพักร้อนสะสม เป็นค่าใช้จ่าย
เมื่อเกิดรายการ
9
ผลประโยชน์น์หหลัลังงออกจากงานของพนันักกงาน และผลประโยชน์น์รระยะยาวอื่อื่นนของพนันักกงาน

โครงการสมทบเงิงินน
กลุ่มกิจการและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี่ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิน
ที่กลุ่มกิจการจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี่ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของ
กลุ่มกิจการ เงินที่กลุ่มกิจการจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี่ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์น์หหลัลังงออกจากงาน และผลประโยชน์น์รระยะยาวอื่อื่นนของพนันักกงาน
กลุ่มกิจการมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มกิจการถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน นอกจากนั้น กลุ่มกิจการจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกาหนดระยะเวลา
ตลาดหลักทรัพย์คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
�เ�ยวชาญ�สระได้�าการประเ�นภาระ�กพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
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งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในเงินกองทุนผ่านรายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

โครงการผลประโยชน์น์หหลัลังงออกจากงาน และผลประโยชน์น์รระยะยาวอื่อื่นนของพนันักกงาน
กลุ่มกิจการมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ
ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งกลุ่มกิจการถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน นอกจากนั้น กลุ่มกิจการจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกาหนดระยะเวลา
ตลาดหลักทรัพย์คานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
�เ�ยวชาญ�สระได้�าการประเ�นภาระ�กพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในเงินกองทุนผ่านรายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์น์เเมื่มื่ออเลิลิกกจ้จ้าาง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะจ่ายเมื่อกลุ่มกิจการยกเลิกการจ้างงานก่อนวันเกษียณตามปกติ หรือเสนอที่จะให้
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเ�อสนับส�นการออกจากงานด้วยความส�ครใจของพนักงาน กลุ่มกิจการจะรับรู้
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างเฉพาะเมื่อกลุ่มกิจการมีโครงการที่เป็นทางการอย่างละเอียดสาหรับการเลิกจ้างและ
ไม่สามารถยกเลิกโครงการนั้นได้

ในส่วนของการเสนอที่จะให้ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างด้วยความสมัครใจนั้นจะคานวณจากจานวนพนักงานที่คาดว่าจะ
ยอมรับข้อเสนอ ผลประโยชน์ที่มีกาหนดชาระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงานต้องคิดลดเป็นมูลค่า
ปัจจุบัน
4.11 ประมาณการหนี้นี้สิสินน
กลุ่มกิจการจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มกิจการจะเสียทรัพยากรเ�งเศรษฐกิจไปเ�อปลดเป�องภาระผูกพันนั้น
และกลุ่มกิจการสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อ�างน่าเ�อ�อ
ในกรณีที่มีภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาหนดความน่าจะเป็นที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากร
เ�อจ่ายชาระภาระผูกพันเห�านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั่งประเภท แม้ว่า
10
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเ�อชาระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอ�ในประเภทเดียวกัน
จะมีระดับต่า
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจานวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนามาจ่ายชาระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลา
และความเ�ยงเฉพาะของหนี้สินที่กาลังพิจารณาอ� การเ�มขึ้นของประมาณการหนี้สินเ�องจากมูลค่าของเงิน
ตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
4.12 ภาษีษีเเงิงินนได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในส่วนของรายได้
สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในรายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการ
รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเงินกองทุน ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในรายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยัง
ส่วนของเงินกองทุน ตามลาดับ
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ภาษีษีเเงิงินนได้ด้ปัปัจจจุจุบับันน
กลุ่มกิจการบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจาก
กาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
รายงานประจำำ�ปีี 2564
ภาษีษีเเงิงินนได้ร
ด้รอการตัตัดดบับัญ
ญชี
กลุ่มกิจการบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตก�าง�วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน

4.12 ภาษีษีเเงิงินนได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในส่วนของรายได้
สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในรายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการ
รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเงินกองทุน ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในรายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยัง
ส่วนของเงินกองทุน ตามลาดับ
ภาษีษีเเงิงินนได้ด้ปัปัจจจุจุบับันน
กลุ่มกิจการบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคานวณจาก
กาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีษีเเงิงินนได้ด้รรอการตัตัดดบับัญ
ญชี
กลุ่มกิจการบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตก�าง�วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน
ณ วันสิ่นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้
ณ วันสิ่นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มกิจการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่าง�วคราวที่ต้องเ�ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่าง�วคราวที่ใช้�กภาษี รวมทั่งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจานวน
เท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มกิจการจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
�วคราวที่ใช้�กภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
กลุ่มกิจการจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ่นรอบระยะเวลารายงานและจะ
ทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอ
ต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั่งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มกิจการจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเงินกองทุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเงินกองทุน
11
4.13 เครื่รื่อองมืมืออทางการเงิงินน
กลุ่มกิจการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทารายการ
เฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม
สาหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสาคัญ กลุ่มกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวด้วยราคาของรายการตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้
การจัจัดดประเภทรายการและการวัวัดดมูมูลลค่ค่าาของสิสินนทรัรัพพย์ย์ททางการเงิงินน
กลุ่มกิจการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรกเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน โดย
พิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพย์ทางการเงิน

สิสินนทรัรัพพย์ย์ททางการเงิงินนที่ที่วัวัดดมูมูลลค่ค่าาด้ด้ววยราคาทุทุนนตัตัดดจาหน่น่าาย
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายเมื่อกลุ่มกิจการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
เ�อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการ
รับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั่งนี้
ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเป�ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้
ในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
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สิสินนทรัรัพพย์ย์ททางการเงิงินนที่ที่วัวัดดมูมูลลค่ค่าาด้ด้ววยมูมูลลค่ค่าายุยุติติธธรรมผ่ผ่าานกาไรขาดทุทุนนเบ็บ็ดดเสร็ร็จจอื่อื่นน (ตราสารหนี้นี้))
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อกลุ่มกิจการถือครอง
สินทรัพย์ทางการเงินนั้นเ�อรับกระแสเงินสดตาม�ญญาและเ�อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเ�อนไขตาม�ญญา
ของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
ทั่งนี้ รายได้ดอกเบี้ย กาไรหรือขาดทุนจาก�ตราแลกเป�ยน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าหรือการโอนกลับ
รายการผลขาดทุนนั้นจะรับรู้ในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย และคานวณด้วยวิธีการเช่นเดียวกับสินทรัพย์
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัด�าห�าย ในขณะที่การเป�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมอื่น ๆ จะรับรู้ผ่านรายได้
(ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของการเป�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่เคยรับรู้ในรายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จ
อื่นจะโอนเข้าไปยังส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายเมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

สิสินนทรัรัพพย์ย์ททางการเงิงินนที่ที่มีมีกการกาหนดให้ห้วัวัดดมูมูลลค่ค่าาด้ด้ววยมูมูลลค่ค่าายุยุติติธธรรมผ่ผ่าานกาไรขาดทุทุนนเบ็บ็ดดเสร็ร็จจอื่น (ตราสารทุทุนน)
ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก กลุ่มกิจการสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เ�อ�า
เป็นตราสารทุนที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเป�ยนการ
จัดประเภทในภายหลังได้ ทั่งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร
ผลกาไรและขาดทุนที่รับรู้ในรายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้
ในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายได้ในภายหลัง
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย เว้นแต่ในกรณีที่เป็น
การได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน กลุ่มกิจการจะรับรู้รายการนั้นในรายได้
(ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น
นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ไม่มี
ข้อกาหนดให้ประเมินการด้อยค่า

สิสินนทรัรัพพย์ย์ททางการเงิงินนที่ที่วัวัดดมูมูลลค่ค่าาด้ด้ววยมูมูลลค่ค่าายุยุติติธธรรมผ่ผ่าานกาไรหรืรืออขาดทุทุนน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรม โดยรับรู้การเป�ยนแปลง�ท�ของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
ทั่งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เ�อ�า
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
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เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่า
ค่าใช้จ่าย
การจัจัดดประเภทรายการและการวัวัดดมูมูลลค่ค่าาของหนี้นี้สิสินนทางการเงิงินน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มกิจการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสาหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนการทารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั่งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและ
การตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย โดยการคานวณมูลค่า
ราคาทุนตัดจาหน่ายคานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั่งนี้
รายงานประจำำ�ปีี 2564
ค่าตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่า
13
ค่าใช้จ่าย

การจัจัดดประเภทรายการและการวัวัดดมูมูลลค่า
ค่าของหนี้นี้สิสินนทางการเงิงินน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มกิจการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสาหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนการทารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั่งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและ
การตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย โดยการคานวณมูลค่า
ราคาทุนตัดจาหน่ายคานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั่งนี้
ค่าตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่า
ค่าใช้จ่าย
การตัตัดดรายการของเครื่องมืมืออทางการเงิงินน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ่นสุดลง
หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทน
เกือบทั่งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น
กลุ่มกิจการตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิก
ภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ่นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเป�ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็น
หนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกาหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกาหนดของหนี้สินที่มีอยู่
อย่างเป็นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตาม
บัญชีดังกล่าวในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
การด้ด้ออยค่ค่าาของสิสินนทรัรัพพย์ย์ททางการเงิงินน
กลุ่มกิจการรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั่งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบ
กาหนดชาระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั่งหมดที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รับชาระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก
กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน
12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้
รายการเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มกิจการพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญเมื่อมีการค้างชาระการจ่ายเงินตามสัญญา
เกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือมีการผิดสัญญาเมื่อมีการ
ค้างชาระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มกิจการอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์
ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสาคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูล
ภายในหรือข้อมูลภายนอก�น เ�น อันดับความน่าเ�อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร
กลุ่มกิจการใช้วิธีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น
ทุกวันสิ่นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจึงไม่มีการติดตามการเป�ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะ
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า
การคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์
ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 14
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชีเมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญา
อีกต่อไป
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การหัหักกกลบของเครื่รื่อองมืมืออทางการเงิงินน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มกิจการใช้วิธีการอย่างง่ายในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น
ทุกวันสิ่นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจึงไม่มีการติดตามการเป�ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะ
รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า
การคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์
ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชีเมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญา
อีกต่อไป
การหัหักกกลบของเครื่รื่อองมืมืออทางการเงิงินน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน
ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะ
ชาระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
4.14 ตราสารอนุนุพัพันนธ์
กลุ่มกิจการใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเป�ยนเงินตราต่างประเทศ เ�อ�องกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของ�ตราแลกเป�ยน
กลุ่มกิจการรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทาสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเป�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
ทั่งนี้ กลุ่มกิจการแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็น
หนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
กลุ่มกิจการแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกาหนดชาระภายใน 12 เดือน
เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือ
หนี้สินหมุนเวียน
4.15 การวัวัดดมูมูลลค่ค่าายุยุติติธธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเ�อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า
กลุ่มกิจการใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพ
คล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้
กลุ่มกิจการจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั่นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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ทุกวันสิ่นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั่นของมูลค่า
ยุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ่นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ทุกวันสิ่นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะประเมินความจาเป็นในการโอนรายการระหว่างลาดับชั่นของมูลค่า
ประจา
ยุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ่นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้น
กประจา
ารใช้ช้ดุดุลลยพิพินินิจจและประมาณการทางบับัญ
ญชีชีที่ที่สสาคัคัญ
ญ

การใช้้
ยพิินิิ
55.. กในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ารใช้ช้ดุดุลลดุยุลพิพินิ
นิจจและจปและประมาณการทางบัั
ระมาณการทางบับัญ
ญชีชีที่ที่สสาคัญ
คัญญชีีที่่�สำำ�คััญ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
จานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
ประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
ไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดังนี้
จานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
ค่ค่าาเผื่ผื่ออผลขาดทุทุนนด้า
ด้านเครดิดิตตที่ที่คคาการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาคัญมีดังนี้
ดว่า
ว่าจะเกิด
กิดขึ้ขึ้นนของลูลูกกหนี้นี้กการค้ค้าา
ไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
ค่า
ค่าเผื่ผื่ออผลขาดทุทุนนด้ด้าานเครดิดิตตที่ที่คคาดว่ว่าาจะเกิกิดดขึ้ขึ้นนของลูลูกกหนี้นี้กการค้ค้าา
ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การ
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ
เก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่
ในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การ
คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั่งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
เก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่
ของกลุ่มกิจการอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั่งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
สิสินนทรัรัพพย์ย์ภภาษีษีเเงิน
งินได้ร
ด้รอการตัตัดดบับัญ
ญชี
ของกลุ่มกิจการอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต
สิกลุ่มกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่าง�วคราวที่ใช้�กภาษีและขาดทุนทางภาษี
สิน
นทรัรัพพย์ย์ภภาษีษีเเงิงินนได้ด้รรอการตัตัดดบับัญ
ญชี
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
กลุ่มกิจการจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่าง�วคราวที่ใช้�กภาษีและขาดทุนทางภาษี
ผลแตกต่าง�วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มกิจการควรรับรู้จานวน
ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
ผลแตกต่าง�วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มกิจการควรรับรู้จานวน
ในแต่ละช่วงเวลา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต
ผลประโยชน์น์หหลัลังงออกจากงานของพนันักกงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ร
น์ระยะยาวอื่อื่นนของพนันักกงาน
ในแต่ละช่วงเวลา
ผหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
ลประโยชน์น์หหลัลังงออกจากงานของพนันักกงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์น์รระยะยาวอื่อื่นนของพนันักกงาน
พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเป�ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็นต้น
พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น
คดีดีฟ้ฟ้อองร้ร้ออง แอัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
ละความไม่ม่แแน่น่นนอนในการตีค
ตีความอัตรามรณะ
กฎหมายภาและอัตราการเป�ยนแปลงในจานวนพนักงาน
ษีษีออากร
อัตราคิดลด
เป็นต้น
และความไม่แน่นอนจากการตีความ
ดีดีฟ้ฟ้อองร้ร้ออง และความไม่ม่แแน่น่นนอนในการตีตีคความกฎหมายภาษีษีออากร
คกลุ่มกิจการมีประมาณการหนี้สินและ/หรือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง
ด้านภาษีอากรที่ทางหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีของกลุ่มกิจการ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
กลุ่มกิจการมีประมาณการหนี้สินและ/หรือหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง และความไม่แน่นอนจากการตีความ
ในการประเมินผลของรายการต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการประมาณการผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่าง
ด้านภาษีอากรที่ทางหน่วยงานจัดเก็บภาษีจะยอมรับวิธีการทางภาษีของกลุ่มกิจการ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ
เหมาะสม การเป�ยนแปลงใน�จจัยต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการประเมินของ�บริหารและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่คาดว่า
ในการประเมินผลของรายการต่าง ๆ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการประมาณการผลเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่าง
จะเกิดขึ้นอาจส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้
เหมาะสม การเป�ยนแปลงใน�จจัยต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการประเมินของ�บริหารและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่คาดว่า
จะเกิดขึ้นอาจส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้
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6.	รายการธุุ
การที่่�
กี่่�นยวข้้องกััน
6. รายการธุธุรรกิกิจจรกิ
กักับบิจกิกิจกััจกบากิิรที่ที่เจเกี่กี่ย
ยวข้ข้อองเกักัน

66..

รราายยกกาารรธุธุร
กิกิจจกับ
กักับบกิกิจ
ธุธุรรรกิจ
กิจ
กับ
กิกิจจจกกาารรที่ที่ที่เ
ที่เเเกี่กี่ย
กี่กี่ยยยววข้ข้อ
ข้ข้ออองงกักัน
กักันนน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับกิจการย่อยกิจการร่วมและกิจการร่วมค้า
กิจการร่วมและกิจการร่วมค้า
มีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ใน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับกิจการย่อย
มีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ใน
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับกิจการย่อย
กิจการร่วมและกิจการร่วมค้า
มีรายละเอียดตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12และและ1313
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 12
12 และ 13
ในระหว่างปี
กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มกิจการและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ง
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มกิจการและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มกิจการและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่ง
ซึ่ง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
งบการเงิิ
นรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2564
2563
2564
2563

รายการธุรกิจกับกิจการย่อย
รายการธุุ
รกิิจกัับกิิจการย่่อย
รายการธุรกิจกับกิจการย่อย
รายการธุรกิจกับกิจการย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ

เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับ
ค่าบริการจ่าย
ค่าบริการจ่าย
ค่าบริการจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย

รายการธุรกิจกับกิจการร่วม
รายการธุรกิจกับกิจการร่วม
รายการธุุ
รกิิจกัับกิิจการร่่วม
รายการธุรกิจกับกิจการร่วม
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการ
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับ
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

2564
2564

งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2564 25632563

2563
2563

2564
2564

-- -- -

1,953,772
-- -1,953,772
1,953,772
74,049
-- - 74,049
74,049

-- -- -- -

----

1,680
1,680
1,680
--

2563
2563

(หน่วย:
(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย:
(หน่วย: พันบาท)
พันบาท)
นโยบาย
นโยบายการกาหนดราคา
นโยบายการกาหนดราคา
นโยบายการกาหนดราคา
การกำำ�หนดราคา

1,842,323ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
1,842,323
1,842,323
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
140,635อัตราผลตอบแทนอ้างอิงจาก
อัตราผลตอบแทนอ้างอิงจาก
140,635
140,635
อัตราผลตอบแทนอ้างอิงจาก
ผลตอบแทนสุทธิของ
ผลตอบแทนสุทธิของ
ผลตอบแทนสุทธิของ
กองทุนส่วนบุคคลบวก
กองทุนส่วนบุคคลบวก
กองทุนส่วนบุคคลบวก
ด้วยอัตราร้อยละ
0.47
-- ด้วยอัตราร้อยละ
ด้วยอัตราร้อยละ
0.470.47
1.16
ต่อปี
(2563:
(2563:
1.161.16
ต่อปีต่อปี
(2563:
ร้อยละ
0.30
-- 0.47)
ร้อยละ
- 0.47)
ร้อยละ
0.300.30
0.47)
ของเงินให้กู้ยืม
ของเงินให้กู้ยืม
ของเงินให้กู้ยืม
- 606,182
606,182 508,543
508,543ตามที่ประกาศจ่าย
ตามที่ประกาศจ่าย
606,182
508,543
ตามที่ประกาศจ่าย
14,764
13,432
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
- 14,764
14,764 13,432
13,432ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
11,149
22,492
อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า
- 11,149
11,149 22,492
22,492อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า
อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า
ระหว่างอัตราดอกเบี้ย
ระหว่างอัตราดอกเบี้ย
ระหว่างอัตราดอกเบี้ย
พันธบัตรรัฐบาลที่มี
พันธบัตรรัฐบาลที่มี
พันธบัตรรัฐบาลที่มี
ระยะเวลา
11 ปีปี 1หรืออัตรา
ระยะเวลา
หรืออัตรา
ระยะเวลา
ปี หรืออัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจา
11 ปีปี 1สาหรับนิติบุคคล
สาหรับนิติบุคคล
ปี สาหรับนิติบุคคล
วงเงิน
10
วงเงินวงเงิน
10 ล้านบาท
ล้านบาท
10 ล้านบาท
โดยเฉ�ย 44 ธนาคาร
ธนาคาร
โดยเฉ�ย
โดยเฉ�ย 4 ธนาคาร

1,680
1,680
1,680
--

--- ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
-ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
13,870
20,151
ตามที่ประกาศจ่าย
13,870
20,151
ตามที่ประกาศจ่าย
13,870
20,151 ตามที่ประกาศจ่าย

17
17

17

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
นโยบาย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกาหนดราคา
การกำำ�หนดราคา
2564
2563
2564
2563
(หน่วย: พันบาท)
2564
2563
2564
2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกาหนดราคา
(หน่วย: พันบาท)
รายการธุุ
รกิิจกัับกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
นโยบายการกาหนดราคา
2564
2563
2564
รายได้ค่าบริการ
29,482
11,688 งบการเงินเฉพาะกิจการ
17,294 2563
11,688 ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการกาหนดราคา
2564
2563
2564
2563
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
2564
รายได้ค่าบริการ
29,482 2563
11,688 2564
17,294 2563
11,688 ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
582,978
361,641
582,978
361,641
ตลาดทุน
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ของรายได้หลังหัก
รายได้ค่าบริการ
29,482
11,688
17,294
11,688 ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ตลาดทุน
582,978
อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
รายได้ค่าบริการ
29,482 361,641
11,688 582,978
17,294 361,641
11,688 ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม
ค่าใช้จ่าย ภาษีและ 90
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ของรายได้หลังหัก 90
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
เงินสารองโดยใช้
ตลาดทุน
582,978 361,641 582,978 361,641 อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
ค่าใช้จ่าย
ภาษีและ 90
ตลาดทุน
582,978 361,641 582,978 361,641 อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
งบการเงินรวมของ
ของรายได้หลังหัก
เงินสารองโดยใช้
ของรายได้หลังหัก
ตลาดหลักทรัพย์ในการ
ค่าใช้จ่าย
ภาษีและ
งบการเงินรวมของ
ค่าใช้จ่าย
ภาษีและ
คานวณเงินนาส่ง
เงินสารองโดยใช้
ตลาดหลักทรัพย์ในการ
เงินสารองโดยใช้
งบการเงินรวมของ
ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มกิจการและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
คานวณเงินนาส่ง
งบการเงินรวมของ
ตลาดหลักทรัพย์ในการ
(หน่วย: พันบาท)
ตลาดหลักทรัพย์ในการ
คานวณเงินนาส่ง
ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มกิจการและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31งบการเงินรวม
ธันวาคม 2564 และ 2563งบการเงินเฉพาะกิจการ
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
คานวณเงินนาส่ง
ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มกิจการและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่2564
31 งบการเงิิ
ธันวาคมนรวม
2564
และ
2563
มีรายละเอียดดังนี้
2563
2564
2563
พันบาท)
งบการเงิิน(หน่วย:
เฉพาะกิิ
จการ
ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มกิจการและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่2564
31งบการเงินรวม
ธันวาคม 2564
และ
2563
มีรายละเอียดดังนี้
รายการธุรกิจกับกิจการย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท)
2563
2564 (หน่วย:2563
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
2564งบการเงินรวม2563
2564
2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พันบาท)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
9)
247,992
338,876
รายการธุุ
รกิิจกัับกิิจการย่่(หมายเหตุ
อย
รายการธุรกิจกับกิจการย่อย
2564งบการเงินรวม2563
2564
2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทรัพย์�นเ�อความ�นคงและผลประโยชน์ (หมายเหตุ 18)
150,613
150,723
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายการธุรกิจกับกิจการย่อย
2564
2563
2564
2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หมายเหตุ 9)21)
--4,776
1,360
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หมายเหตุ
247,992
338,876
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายการธุรกิจกับกิจการย่อย
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
--2,585
2,585
ทรัพย์�นเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
150,613
150,723
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หมายเหตุ 9) (หมายเหตุ 18)
247,992
338,876
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายการธุรกิจกับกิจการร่วม
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หมายเหตุ 9)21)(หมายเหตุ 18)
--4,776
1,360
ทรัพย์�นเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
150,613
150,723
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ
247,992
338,876
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หมายเหตุ
9)
140
140
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
--2,585
2,585
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 21)(หมายเหตุ 18)
4,776
1,360
ทรัพย์�นเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
150,613
150,723
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจกับกิจการร่วม
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า (หมายเหตุ 21)
2,585
2,585
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
4,776
1,360
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หมายเหตุ
9)
6,204
2,235ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หมายเหตุ
9)
140
140
รายการธุุ
รกิ
จ
ิ
กัั
บ
กิิ
จ
การร่่
ว
ม
รายการธุรกิจกับกิจการร่วม
ค่าธรรมเนียมรับล่วงหน้า
2,585
2,585เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 21)
582,978
361,641
582,978
361,641
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 9)
140
140
รายการธุรกิจกับกิจการร่วม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(หมายเหตุ
9)
6,204
2,235
-รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (หมายเหตุ 9)
140
140
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(หมายเหตุ
582,978
361,641582,978
361,641ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
9)21)
6,204
2,235
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุุ
รกิิจกัับกิิจการที่่�(หมายเหตุ
เกี่่�ยวข้้องกัั
น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ
(หมายเหตุ 9)21)
582,978
361,641582,978
361,641ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
6,204
2,235
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (หมายเหตุ 21)
582,978
361,641
582,978
361,641
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เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างกลุ่มกิจการและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ
2563 และการเป�ยนแปลงของบัญ�เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

เงิินให้้กู้้�ยืืม / เงิินกู้้�ยืืม

เงินให้กู้ยืม / เงินกู้ยืม
เงินให้กู้ยืม
รวม
เงินกู้ยืม
รวม

ลัักษณะ
ลักษณะ
ความสััมพัันธ์์

ความสัมพันธ์
กิจการย่อย
กิจการย่อย

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลืือ
ณ
นที่่�
ณ วััวันที่
31
ธัั
น
วาคม
31 ธันวาคม
2563
2563
5,690,834
5,690,834
2,416,422
2,416,422

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่่�มขึ้้�น
เพิ่มขึ้น
ระหว่่างปีี

ระหว่างปี
513,500
513,500

ลดลง
ลดลง
ระหว่่างปีี

ระหว่างปี
(1,118,937)
(1,118,937)

(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)

ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลืือ
วัันที่่�
ณ วันที่
31
ธัั
น
วาคม
31 ธันวาคม
2564
2564
5,690,834
5,690,834
1,810,985
1,810,985

ตลาดหลักทรัพย์ให้กิจการย่อยแ�งห�งกู้ยืมเงิน เ�อใช้เป็นเงินสารองเ�อความ�นคงให้แก่กิจการย่อย เ�อ
เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยอัตราผลตอบแทนอ้างอิงจากผลตอบแทน
สุทธิของกองทุนส่วนบุคคลบวกด้วยอัตราร้อยละ 0.47 - 1.16 ต่อปีของเงินให้กู้ยืม มีกาหนดชาระคืนภายในวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2566 (2563: โดยอัตราผลตอบแทนอ้างอิงจากผลตอบแทนสุทธิของกองทุนส่วนบุคคลบวกด้วยอัตรา
ร้อยละ 0.30 - 0.47 ต่อปีของเงินให้กู้ยืม) ทั่งนี้ อัตราผลตอบแทนดังกล่าวจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจาทุกปี
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 19
กลุ่มกิจการใช้นโยบายรวมศูนย์การลงทุน โดยให้ตลาดหลักทรัพย์เป็นศูนย์กลางการบริหารเงินลงทุน เ�อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลตอบแทนการลงทุนโดยรวม ทั่งนี้ เงินลงทุนที่รับโอนมาจากกิจการย่อยจะเป็นการกู้ยืมระหว่างกัน
ในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งมีกาหนดระยะเวลาไถ่ถอน 1 ปี ทั่งนี้ อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่กาหนดจะเป็นอัตราดอกเบี้ย
แปรผันตามอัตราดอกเบี้ยของตลาด โดยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าระหว่างอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลที่มี
ระยะเวลา 1 ปี หรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปี สาหรับนิติบุคคลวงเงิน 10 �านบาท โดยเฉ�ย 4 ธนาคาร
(โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจมีการทบทวนใหม่ตามความเหมาะสม)
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7.
7.

7.
7.

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
ในระหว่างปีสิ่นสุดวันที่
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย:
พันบาท)
ในระหว่างปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564งบการเงินรวม2563
2563
2564
2563
2564
2564
(หน่วย:2563
พันบาท)
2564
2563
2564
2563
กรรมการ
32,352
28,211
26,337
งบการเงินรวม30,434
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการ
32,352
30,434
28,211
26,337
ผู้บริหารสาคัญ (หมายเหตุ 29)
271,194
246,717
271,194
246,717
2564
2563
2564
2563
ผู้บริหารสาคัญ (หมายเหตุ 29)
271,194
246,717
271,194
246,717
รวมผลประโยชน์
303,546
277,151
299,405
273,054
กรรมการ
32,352
30,434
28,211
26,337
รวมผลประโยชน์
303,546
277,151
299,405
273,054
ผู้บริหารสาคัญ (หมายเหตุ 29)
271,194
246,717
271,194
246,717
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
รวมผลประโยชน์
303,546
277,151
299,405 (หน่วย:
273,054
พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
(หน่วย:2563
พันบาท)
2564
2563
2564
2564
2563
2564
2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลประโยชน์ระยะสั่น
279,098
255,618
274,957
251,521
ผลประโยชน์ระยะสั่น
279,098
255,618
274,957
251,521
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
23,985
21,174
23,985
21,174
2564
2563
2564
2563
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
23,985
21,174
23,985
21,174
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
463
359
463
359
ผลประโยชน์ระยะสั่น
279,098
255,618
274,957
251,521
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
463
359
463
359
รวมผลประโยชน์
303,546
277,151
299,405
273,054
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
23,985
21,174
23,985
21,174
รวมผลประโยชน์
303,546
277,151
299,405
273,054
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
463
359
463
359
เ
งิน
งิ
น
ส
ด
แ
ล
ะ
ร
า
ย
ก
า
ร
เ
ทีย
ที
ย
บ
เ
ท่า
ท่
า
เ
งิน
งิ
น
ส
ด
รวมผลประโยชน์
303,546
277,151
299,405
273,054
เงิงินนสดและรายการเทีทียยบเท่ท่าาเงิน
งินสด
(หน่วย: พันบาท)
เงิิเงิงินนนสสดและรายการเทีี
(หน่วย: พันบาท)
ดและรายการเทีทียยบเท่ท่ายาเบเท่่
งิน
งินสดาเงิินสด
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:
พันบาท)
พันบาท)
2564
2563
2564 (หน่วย:
2563
2564งบการเงิินรวม2563
2564
2563
งบการเงิิ
งบการเงินรวม 326
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินสด
304
301 นเฉพาะกิิจการ323
เงินสด
304
2564
2563326
2564301
2563323
2564
2563
2564
2563
เงินฝากธนาคาร
9,018,317
8,013,562
6,500,528
7,388,700
เงินฝากธนาคาร
9,018,317
8,013,562
6,500,528
7,388,700
หัก:
เงินสดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
304
326
301
323
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
(1,694) 8,013,562
(2,060) 6,500,528
(1,694) 7,388,700
(2,060)
เงินฝากธนาคาร
9,018,317
จะเกิดขึ้น
(1,694)
(2,060)
(1,694)
(2,060)
หัก:
รวม ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
9,016,927 8,011,828 6,499,135 7,386,963
รวม
9,016,927
จะเกิดขึ้น
(1,694) 8,011,828
(2,060) 6,499,135
(1,694) 7,386,963
(2,060)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.63 ต่อปี (2563: ร้อยละ
รวม
9,016,927 8,011,828 6,499,135 7,386,963
ณ
0.05วันที่ถึง31
1.30ธันวาคม
ต่อปี) 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.63 ต่อปี (2563: ร้อยละ
0.05 ถึง 1.30 ต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.63 ต่อปี (2563: ร้อยละ
0.05 ถึง 1.30 ต่อปี)
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8.	สิินทรััพย์์ทางการเงิินหมุุนเวีียนอื่่�น
8.
8.

สินทรัรัพพย์ย์ททางการเงิงินนหมุมุนนเวีวียยนอื่อื่นน
สิน
สิสินนทรัรัพพย์ย์ททางการเงิงินนหมุมุนนเวีวียยนอื่อื่นน
งทุทุนนนที่ที่บที่่�บบริริหหริิาหรารโดยตลาดหลัั
โดยตลาดหลัลักกทรัรัพพกย์ย์แ
แลพะกิกิจ
ารย่ย่ออจยการย่่อย
เงิิเงิงินนนลลงทุุ
ทรัั
ย์์จแกละกิิ
เเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
งิงินนลงทุทุนนที่ที่บบริริหหารโดยตลาดหลัลักกทรัรัพพย์ย์แและกิกิจจการย่ย่ออย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินฝากประจาที่ครบกาหนดภายในระยะเวลา 1 ปี
เงินฝากประจาที่ครบกาหนดภายในระยะเวลา
พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกาหนดภายในระยะเวลา1 1ปีปี
รวม พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกาหนดภายในระยะเวลา 1 ปี
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
หัก:
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตัดจาหน่าย
- สุทธิ
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตัดจาหน่าย - สุทธิ
ผ่านกาไรขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
พันธบัตรรัฐบาล
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐบาล
ผ่านกาไรขาดทุน
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์และกิจการย่อย
รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยตลาดหลักทรัพย์และกิจการย่อย
เงิงินนลงทุทุนนที่ที่บบริริหหารโดยกองทุทุนนส่ส่ววนบุบุคคคล
เงิิเเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ส่่ควคนบุุ
งิงินนนลลงทุุ
งทุทุนนนที่ที่บที่่�บบริริหหริิาหรารโดยกองทุุ
โดยกองทุทุนนส่ส่ววนบุบุค
ล คคล
เงินฝากออมทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
เงินฝากออมทรัพย์
ตัดจาหน่าย
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตัดจาหน่าย
ผ่านกาไรขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
พันธบัตรรัฐบาล
ตั๋วแลกเงิน
พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้
ตั๋วแลกเงิน
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้
ผ่านกาไรขาดทุน
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
ผ่านกาไรขาดทุน
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - สุทธิ
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิินรวม
งบการเงินรวม
2564
2563
2564งบการเงินรวม2563

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2564

2563

200,000
200,000
109,968
109,968
309,968

801,286
801,286
199,986
199,986
1,001,272

200,000
200,000
109,968
109,968
309,968

801,286
801,286
199,986
199,986
1,001,272

309,968
(34)
(34)
309,934
309,934

1,001,272
(296)
(296)
1,000,976
1,000,976

309,968
(34)
(34)
309,934
309,934

1,001,272
(296)
(296)
1,000,976
1,000,976

1,238,646
1,238,646
1,238,646
1,238,646
1,548,580
1,548,580

1,511,207
1,511,207
1,511,207
1,511,207
2,512,183
2,512,183

684,467
684,467
684,467
684,467
994,401
994,401

949,256
949,256
949,256
949,256
1,950,232
1,950,232

3,095
3,095
3,095
3,095

85,000
85,000
85,000
85,000

906
906
906
906

83,862
83,862
83,862
83,862

2,972,175
29,878
2,972,175
1,047,802
29,878
1,047,802
4,049,855
4,052,950
4,049,855
5,601,530
4,052,950
5,601,530

1,505,577
1,505,577364,360364,360
1,869,937
1,954,937
1,869,937
4,467,120
1,954,937
4,467,120

1,438,728
29,878
1,438,728
1,047,802
29,878
1,047,802
2,516,408
2,517,314
2,516,408
3,511,715
2,517,314
3,511,715

54,288
54,288364,360364,360
418,648
502,510
418,648
2,452,742
502,510
2,452,742
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9. ลูลูกกหนี้นี้กการค้ค้าาและลูลูกกหนี้อื่
นี้อื่นน
9. ลูลูกกกหหนี้้�
นี้นี้กกการารค้้
ค้ค้าาแลาะและลูู
ลูลูกกหนี้อื่
นี้กอื่นนหนี้้�อื่่�น
9.	ลูู
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ 6)
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ 6)
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
รวมลูกหนี้การค้า
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนี้การค้า
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชาระ
3ไม่เกิน
- 6 เดือน
3 เดือน
มากกว่า
6 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมมากกว่า 6 เดือน
หัก:
รวม ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า
สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า --กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,
สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
เงินฝากธนาคารเ�อประกันการชาระราคา
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เงินฝากธนาคารเ�อประกันการชาระราคา
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เงินฝากธนาคาร�าหรับ�ญ�เงิน�นผลเ�อ�ลงทุน
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร�าหรับ�ญ�เงิน�นผลเ�อ�ลงทุน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
ดอกเบี้ยค้างรับ
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
อื่น
ๆ
ดอกเบี้ยค้างรับ
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สุทธิ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจ2563
การ
2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563

งบการเงินรวม
นรวม2563
2564งบการเงิิ
งบการเงินรวม
2564
2563
2564
2563
3,969
3,969
3,969

-

-

-

89,396
89,396
10,175
646
10,175
20,406
646
120,623
20,406
(21,053)
120,623
(21,053)
99,570
103,539
99,570
103,539
4,470
2,375
4,470
421,109
2,375
96,991
421,109
96,99143,24643,24614,1874,488
14,187
586,866
4,488
690,405
586,866
690,405

36,616
36,616
25,749
25,74916,89179,256
16,891
(16,891)
79,256
(16,891)
62,365
62,365
62,365
541,538
140
541,538
459,228
140
93,505
459,228
55,207
93,505
29,766
55,207
29,76618,3481,132
18,348
1,198,864
1,132
1,261,229
1,198,864
1,261,229

35,523
35,523
8,180
105
8,180
10,574
105
54,382
10,574
(10,679)
54,382
(10,679)
43,703
43,703
43,703
178,730161,799
178,730
161,79943,12671,497
43,126
11,654
71,497
4,307
11,654
471,113
4,307
514,816
471,113
514,816

9,145
9,145
24,110
24,1108,56841,823
8,568
(8,568)
41,823
(8,568)
33,255
33,255
33,255
202,818212,623
202,818
212,62355,20729,646
55,207
136,058
29,646
13,025
136,058
803
13,025
650,180
803
683,435
650,180
683,435
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22
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การเป�ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้
การเป�ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
การเป�ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิินรวม
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:2563
พันบาท)
2564
2563
2564
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือต้นปี
16,891
8,568
ยอดคงเหลือต้นปี
16,891
8,568
2564
2563
2564
2563
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
4,162
16,891
2,111
8,568
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
4,162
16,8912,111
8,568ยอดคงเหลือต้นปี
16,891
8,568
ยอดคงเหลือปลายปี
21,053
16,891
10,679
8,568
ยอดคงเหลือปลายปี
21,053
16,891
10,679
8,568
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
4,162
16,891
2,111
8,568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้
109.93 ล้านบาท
ยอดคงเหลือปลายปี
21,053
16,891 จานวน
10,679
8,568และ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้
จานวน
109.93 ล้านบาท
และ
91.19 ล้านบาท ตามลาดับ (ตลาดหลักทรัพย์: จานวน 45.15 ล้านบาท 2563: จานวน 36.77 ล้านบาท)
91.19
ตามลาดับ
จานวน 45.15 ล้านบาท 2563: จานวน
36.77109.93
ล้านบาท)
ณ วันที่ล้านบาท
31 ธันวาคม
2564 (ตลาดหลักทรัพย์:
และ 2563 กลุ่มกิจการมีลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้
จานวน
ล้านบาท และ
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 กลุ่มกิจการได้ขยายมาตรการช่วยเหลือบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจาก
เมื่อวันที่
21 มกราคม
2564
กลุ่มกิจการได้ขยายมาตรการช่วยเหลือบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจาก
91.19 ล้านบาท
ตามลาดับ
(ตลาดหลักทรัพย์:
จานวน 45.15 ล้านบาท 2563: จานวน 36.77 ล้านบาท)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จากมาตรการที่เคยประกาศไว้เดิมเมื่อวันที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา
2019 จากมาตรการที่เคยประกาศไว้เดิมเมื่อวันที่
เมื่อวันที่
มกราคม
2564 กลุ่มกิจการได้ขยายมาตรการช่วยเหลือบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบจาก
11
มีนาคม21 2563
โดยขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมรายปีและเพิ่มมาตรการลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนให้แก่
11
มีนาคม 2563 โดยขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมรายปีและเพิ่มมาตรการลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนให้แก่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา
2019 จากมาตรการที่เคยประกาศไว้เดิมเมื่อวันที่
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
11 มีนาคม 2563 โดยขยายระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมรายปีและเพิ่มมาตรการลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนให้แก่
10. สิสินนทรัรัพพย์ย์หหมุมุนนเวีวียยนอื่อื่นน
10. สิสิน
นทรัรัพพย์ย์หหมุมุนนเวีวียยนอื่อื่นน
บริษัทจดทะเบียน
(หน่วย: พันบาท)
พหย์์มุมุนหนเมุุวีวียยนนเวีีอื่อื่นนยนอื่่�น
(หน่วย: พันบาท)
110.	สิิ
0. สิสินนนททรัั
รัรัพพย์ย์ห
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:
พันบาท)
พันบาท)
2564
2563
2564 (หน่วย:2563
2564
2564
งบการเงิินรวม2563
งบการเงิินเฉพาะกิิ2563
จการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
270,451
240,116
2564 2563
2564 2563
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
270,451
240,116
2564
2563
2564
2563
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
26,697
29,132
26,697
29,132
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
26,69729,132
26,69729,132
ภาษีเงินได้ถูกหัก
ณ ที่จ่ายรอขอคืน
270,451
240,116
เงินวางหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2
16,570
2
16,570
เงินวางหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2
16,570
2
16,570
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
26,697
29,132
26,697
29,132
ภาษีซื้อรอใบกากับภาษี
8,754
4,171
8,320
4,150
ภาษีซื้อรอใบกากับภาษี
8,754
4,171
8,320
4,150
เงินวางหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
16,570
16,570
�อ�ง�ม�
2,6272
3,725
2,6272
3,725
�อ�ง�ม�
2,627
3,725
2,627
3,725
ภาษีซื้อรอใบกากับภาษี
8,754
4,171
8,3204,150ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
3,680
3,345
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
3,680
3,345
�อ�ง�ม�
2,627
3,725
2,627
3,725
3,118
3,111
3,118
3,111
อื่น ๆ
3,118
3,111
3,118
3,111
อื่น
ๆ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืน
3,680
3,345
รวม
44,878
330,505
40,764296,804รวม
44,878
330,505
40,764
296,804
3,118
3,111
3,118
3,111
อื่น ๆ
รวม
44,878
330,505
40,764
296,804

176

รายงานประจำำ�ปีี 2564

23
23

สิสินนนนทททรัั
รัรัพพพพย์ย์ท
ย์ย์ทททย์์าาทงงกกางการเงิิ
งิงินนนไไม่ม่ห
ม่ม่หหหนมุมุน
มุมุนไม่่
วีหยยมุุนนนอื่อื่น
อื่อื่นนนเวีียนอื่่�น
11.	สิิ
1111.. สิสิน
รัรัพ
าารรเเงิงิน
นนเเวีย
วีวีย

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2564
2563
2564
2563
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
พันบาท)
งบการเงิิ(หน่วย:
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
2564
2563

512,153
512,153
184,088
184,088
200,000
200,000
896,241
896,241
(120)
(120)
896,121
896,121

512,153
512,153
296,759
296,759
200,000
200,000
1,008,912
1,008,912
(58)
(58)
1,008,854
1,008,854

512,153
512,153
184,088
184,088
200,000
200,000
896,241
896,241
(120)
(120)
896,121
896,121

512,153
512,153
296,759
296,759
200,000
200,000
1,008,912
1,008,912
(58)
(58)
1,008,854
1,008,854

54,336
54,336

54,336
54,336

49,336
49,336

49,336
49,336

54,336
54,336

54,336
54,336

49,336
49,336

49,336
49,336

-5,313,572
5,313,572

2,482
2,482
3,703,172
3,703,172

-5,313,572
5,313,572

2,482
2,482
3,703,172
3,703,172

5,313,572
5,313,572
6,264,029
6,264,029

3,705,654
3,705,654
4,768,844
4,768,844

5,313,572
5,313,572
6,259,029
6,259,029

3,705,654
3,705,654
4,763,844
4,763,844

งบการเงิินรวม

ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน
พันธบัตรรัฐบาลจะครบกาหนดเกินกว่า 11 ปีปี
พันธบัตรรัฐบาลจะครบกาหนดเกินกว่า
หุ้นกู้ที่จะครบกาหนดเกินกว่า 11 ปีปี
หุ้นกู้ที่จะครบกาหนดเกินกว่า
รวม
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หัก:
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย -- สุทธิ
สุทธิ
รวมตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
ผ่านกาไรขาดทุน
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุน
ผ่านกาไรขาดทุน
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น -- สุทธิ
สุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
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12. เงิินลงทุุนในกิิจการย่่อย

12.
12.
12.

เงิงินนลงทุน
ทุนในกิกิจจการย่ย่ออย
เรายละเอีี
งิงินนลงทุทุนนยดของเงิิ
ในกิกิจจกานรลงทุุ
ย่ย่ออยนในกิิจการย่่อยตามที่่�แสดงในงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
เรงิงิน
นยใดนขกิกิจอจงกเงิงิน
านรย่ย่อ
ยนในกิกิจจการย่ย่ออยตามที่ที่แแสดงในงบการเงิงินนเฉพาะกิกิจจการ
านยลงะทุทุน
เอีอีย
ลงอทุทุน
รายละเอีอียยดของเงิงินนลงทุทุนนในกิกิจจการย่ย่ออยตามที่ที่แแสดงในงบการเงิงินนเฉพาะกิกิจจการ
รายละเอีอียยดของเงิงินนลงทุทุนนในกิกิจจการย่ย่ออยตามที่ที่แแสดงในงบการเงิงินนเฉพาะกิกิจจการ
บริิ
ษััท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
(ประเทศไทย) จากัด
เ�อ�ลงทุน�างด้าว จากัด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
เ�อ�ลงทุน�างด้าว
จากัด
บริษัท
ไทยเอ็นวีดีอาร์จากัด
จากัด
เ�อ�ลงทุน�างด้าว

บริษัท
จากัดจากัด
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์
เซ็ทเทรด ดอท คอม
บริษัท
ไทยเอ็นวีดีอาร์
จากัด

(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)

เงิิเงินปันผล
นปัันผล
(หน่วย: พันบาท)
สััดส่่วนเงิินลงทุุน
ที่่�ตที่ตลาดหลักทรัพย์
ลาดหลััเงินปันผล
ก(หน่วย:
ทรััพย์์ พันบาท)
(ร้้อยละ)
เงินปันผล
ทุุทุนเรียกชาระแล้ว
นเรีียกชำำ�ระแล้้ว
ราคาทุุ
รััรับระหว่างปี
บระหว่่
างปีี
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุนน
ที่ตลาดหลักทรัพย์
ที่ตลาดหลักทรัพย์
2564ทุนเรียกชาระแล้ว
2563
2564 สัดส่วนเงินลงทุน
2563
2564 ราคาทุน
2563
2564 รับระหว่างปี
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
ทุนเรียกชาระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
รับระหว่างปี
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564 100.00
2563 200,000
2564 200,000
2563 233,426
2564 269,7762563
200,000
200,000
100.00
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
200,000
200,000 (ร้อยละ)
100.00
100.00
200,000
200,000
233,426
269,776
200,000
200,000
100.00
100.00
200,000
200,000
233,426
269,776
100,000

100,000
100,000
10,000
10,000
10,000

100,000

100.00

100.00

100,000
100.00
100,000
100.00
10,000
100.00

100.00
100.00
100.00

10,000
80,000
10,000

100.00
100.00
100.00

100.00
100.00

บริษัท
ดอท คอม จากัด
80,000 100.00 - 100.00
100.00
บริษัท เซ็ทเทรด
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
500,000 -- 500,000
บริษัท
เซ็ทเทรด
ดอท คอม จากัด
80,000
100.00
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
500,000
500,000
100.00
100.00
บริษัท
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
500,000
500,000
100.00
100.00
(ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
บริษัท
สานักหักบัญชี
600,000
600,000
100.00
100.00
(ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
(ประเทศไทย) จากัด
บริษัท สานักหักบัญชี
600,000
600,000
100.00
100.00
บริษัท
สานักหักบัญชี
600,000
600,000
100.00
100.00
บริษัท
เซ็ท
เวนเจอร์
โฮลดิ้ง
จากัด
420,000
300,000
100.00
100.00
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
รวม
บริษัท เซ็ท เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จากัด
420,000
300,000
100.00
100.00
บริษัท เซ็ท เวนเจอร์รวมโฮลดิ้ง จากัด
420,000
300,000
100.00
100.00
13. เงิงินนลงทุน
ทุรวม
นในกิกิจจการร่ร่ววม และกิจ
กิจการร่ร่ววมค้ค้าา

100,000

100,000

13

345

100,000
100,000
13
345
100,000
100,000
13
345
10,000
10,000
1,332
2,673
10,000
10,000 80,0001,332
74,591
10,000
10,000
1,332

- 2,673
2,673

74,591 168,07580,000130,515
500,000 -- 500,000
74,591
80,000

500,000
500,000
168,075
130,515
500,000
500,000
168,075
130,515
602,700
602,700
123,336
105,234
602,700
602,700
123,336
105,234
602,700 300,000
602,700
123,336
105,234
420,000
1,832,700 1,787,291
606,182
508,543
420,000
300,000
420,000
300,000
1,832,700 1,787,291
606,182
508,543
1,832,700 1,787,291
606,182
508,543

จานวนที่รับรู้
ในงบแสดงฐานะการเงิน
การร่่
วมค้้า 2564 และ 2563 มีดังนี้
113.
3. เเงิิ
งิงินนนลลงทุุ
งทุทุนนในนในกิิ
กิกิจ
จกาจรร่ร่ว
วม แลวะมกิกิจจและกิิ
การณร่ร่ววจมวันที่
ค้า
ค้การร่่
า 31 ธันวาคม
13. เงิงินนลงทุทุนนในกิกิจจการร่ร่ววม และกิกิจจการร่ร่ววมค้า
ค้า
(หน่วย: พันบาท)
จานวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
จานวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 มีดังนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
กิจการร่วม
กิจการร่วมค้า
รวม
กิจการร่วม
กิจการร่วม
กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า
รวม
รวม
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วิธีส่วนได้เสีย
งบการเงิินรวม
2564 งบการเงินรวม
2563
งบการเงินรวม
วิิธีีส่่วนได้้เสีี975,496
ย
997,223วิธีส่วนได้เสีย
วิธีส่วนได้เสีย
19,834
19,855
2564
2563
2564
2563
2564
2563
1,017,057
995,351
997,223
975,496
997,223
975,496
19,834
19,855
19,834
19,855
1,017,057
995,351
995,351
1,017,057

(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
วิธีราคาทุน (หน่วย:
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิ
2564 งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563จการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธีีราคาทุุ779,717
น
779,717 วิิวิธีราคาทุน
วิธีราคาทุน
10,330
10,344
2564
2563
2564
2563
2564
2563
790,047
779,717 790,061
779,717
779,717
779,717
10,330
10,344
10,330
10,344
790,047
790,061
790,047
790,061

25

จานวนที่รับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมและกิจการ
จานวนที่รับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน)
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมและกิจการ
จากเงินลงทุนในกิจการร่วมและกิจการ
จานวนที่รับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนแบ่งกาไร
ร่วมค้า - สุทธิจากภาษีเงินได้ สาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ 2563 มีดังนี้
ร่วมค้า
สุทธิจากภาษีเงินได้ สาหรับปีสิ่นสุดวันที่
สาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564
และ 2563
2563
มีดังนี้
จานวนที่รับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเป็นส่วนแบ่งกาไร
(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในกิจการร่วมและกิจการ
ร่วมค้า
-- สุทธิจากภาษีเงินได้
และ
มีดังนี้
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
ร่วมค้า - สุทธิจากภาษีเงินได้ สาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564
และ
2563
มีดังนี้
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย
วิิธีีส่่วนได้้เสีีย
วิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสีย
2564
2564 วิธีส่วนได้เสีย 2563
2563
2564
2563
2564
2563
35,597
28,060
35,597
28,060
2564
2563
35,597
28,060
(7)
(35)
(7)
(35)
35,597
28,060
(7)
(35)
35,590
28,025
35,590
28,025
(7)
(35)
28,025
35,590
35,590
28,025

กิจการร่วม
กิจการร่วม
กิจการร่วม
กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า
กิจการร่วม
กิจการร่วมค้า
รวม
รวม
กิจการร่วมค้า
รวม
1133..11 รวม
เเงิน
งิงิงิน
นนลลงงทุทุน
ทุน
ทุนนใในนกิกิจ
กิกิจจจกกาารรร่ร่ว
ร่ร่วววมม

งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
วิิวิธีราคาทุน
ธีีราคาทุุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564 วิธีราคาทุน
2563
2564 2563
---

----

13.1 เงิน
งินลงทุทุนนในกิกิจจการร่ร่ววม
113.1
3
.
1
.
1
ดจขขกออางงรจกิกิจ
จจวกกมาารรร่ร่ว
13.1 เงิงินรนราลายนยงลทุน
ทุละะนเเอีอีย
ใอีอีย
นยยนกิกิจ
ร่ร่ว
การร่่
กิกิจ
ร่ว
ร่ววววมมมม
1133..11..11 รเงิิ
ายลลงทุุ
ะเอีอีย
ยดดในกิิ
ของกิกิจ
จการร่ร่ว
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
13.1.1เงินลงทุนในกิจการร่วมซึ่งเป็นเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่นควบคุมร่วมกัน
รายละเอีอียยยดดของกิิ
ของกิกิจจกจาการร่่
รร่ว
ร่วมวม
13.1.1	รายละเอีี
เงินลงทุนในกิจการร่วมซึ่งเป็นเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่นควบคุมร่วมกัน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เงินลงทุนในกิจการร่วมซึ่งเป็นเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่นควบคุมร่วมกัน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินลงทุนในกิจการร่วมซึ่งเป็นเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่นควบคุมร่วมกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
กิจการร่วม
กิิกิจการร่วม
จการร่่วม
กิจการร่วม
กิจการร่วม
กองทุนทดแทนความเสียหายใน
กองทุนทดแทนความเสียหายใน
กองทุนทดแทนความเสียหายใน
ระบบการชาระราคาและ
ระบบการชาระราคาและ
กองทุนทดแทนความเสียหายใน
ระบบการชาระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์
ส่งมอบหลักทรัพย์
ระบบการชาระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์
บ��ทหลักทรัพย์
เ�อ�รกิจ
บ��ทหลักทรัพย์
เ�อ�รกิจ
ส่งมอบหลักทรัพย์
บ��ทหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ จากัดเ�อ�รกิจ
(มหาชน)
หลักทรัพย์ จากัด
จากัดเ�อ�รกิจ
(มหาชน)
บ��ทหลักทรัพย์
หลักทรัพย์
(มหาชน)
รวม
รวม (มหาชน)
หลักทรัพย์ จากัด
รวม
รวม

สัดส่วนเงินลงทุน
สััสัดส่วนเงินลงทุน
ดส่่วนเงิินลงทุุน
สัดส่วนเงินลงทุน
2564
(ร้้อยละ) 2563
สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
6.79
6.79
6.79
6.79
40.70
40.70
40.70
40.70

7.76
7.76
7.76
7.76
40.70
40.70
40.70
40.70

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงิิ
นรวม
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาทุน
2564
ราคาทุุน 2563
2564 ราคาทุน 2563
2563
2564
2564
2563
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย:
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
มูู
ลค่่าตามบััญชีี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
ตามวิิธีีส่่วนได้้เสีี2563
ย
2564
2563
ตามวิธีส่วนได้เสีย
2564
2563
2564
2563
2564
2563

100,000
100,000
100,000
100,000
679,717
679,717
679,717
779,717
779,717
679,717
779,717
779,717

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาทุน
ราคาทุุน 2563
2564
2564
2563
ราคาทุน
2564
2563
2564
2563
2564
2563

209,303
209,193
209,193
209,303
209,303
209,193
209,303
209,193
787,920
766,303
787,920
766,303
787,920
766,303
997,223
975,496
997,223
975,496
787,920
766,303
997,223
975,496
997,223 (หน่วย:975,496
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย:
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน
สุทธิ
มููมูลค่าตามบัญชี
ลค่่าตามบััญ
ตามวิธีราคาทุน
--- ชีีสุทธิ
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน
สุทธิ
ตามวิิ
ธี
ร
ี
าคาทุุ
น
-สุุ
ทธิิ
2564
2563
2564
2563
ตามวิธีราคาทุน
สุทธิ
2564
2563
2564
2564
2563

100,000
100,000
100,000
100,000
679,717
679,717
679,717
779,717
779,717
679,717
779,717
779,717

100,000
100,000
100,000
100,000
679,717
679,717
679,717
779,717
779,717
679,717
779,717
779,717

100,000
100,000
100,000
100,000
679,717
679,717
679,717
779,717
779,717
679,717
779,717
779,717

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ

กิจการร่วม
กิิกิจการร่วม
จการร่่วม
กิจการร่วม
กิจการร่วม
กองทุนทดแทนความเสียหายใน
กองทุนทดแทนความเสียหายใน
กองทุนทดแทนความเสียหายใน
ระบบการชาระราคาและ
ระบบการชาระราคาและ
กองทุนทดแทนความเสียหายใน
ระบบการชาระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์
ส่งมอบหลักทรัพย์
ระบบการชาระราคาและ
ส่งมอบหลักทรัพย์
บ��ทหลักทรัพย์
เ�อ�รกิจ
บ��ทหลักทรัพย์
เ�อ�รกิจ
ส่งมอบหลักทรัพย์
บ��ทหลักทรัพย์
เ�อ�รกิจ
หลักทรัพย์
จากัด
(มหาชน)
หลักทรัพย์ จากัดเ�อ�รกิจ
(มหาชน)
บ��ทหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ จากัด
(มหาชน)
รวม
รวม (มหาชน)
หลักทรัพย์ รวม
จากัด
รวม

สัดส่วนเงินลงทุน
สััดส่่วนเงิินลงทุุน
สัดส่วนเงินลงทุน
สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้้อยละ)
2564
2563
2564
2563
สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2564
2563
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
6.79
6.79
6.79
6.79
40.70
40.70
40.70
40.70

7.76
7.76
7.76
7.76
40.70
40.70
40.70
40.70

100,000
100,000
100,000
100,000
679,717
679,717
679,717
779,717
779,717
679,717
779,717
779,717

100,000
100,000
100,000
100,000
679,717
679,717
679,717
779,717
779,717
679,717
779,717
779,717
179

26
26
26
26

113.1.2	ส่่
3.1.2 ส่ส่ววนแบ่ง
บ่งงรรายได้้
ายได้ (ค่ค่าาาใใช้้
ช้ช้จ่จ่าาย) เบ็บ็ด
ร็ร็จจจแและเงิิ
ละเงิงินนปัปันนผลรัรับบ บ
เบ็็ดดดเเสสเสร็็
13.1.2 ส่ส่วววนนแบ่่
แบ่ง
บ่งรายได้ ((ค่่
ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าจ่า่ายย)
) เบ็บ็ด
ร็ร็จจและเงิงินนนปัปันปัันนผผลรัั
ลรัรับบ
ในระหว่างปี
ตลาดหลักทรัพย์รับรู้ส่วนแบ่งรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมในงบการเงินรวม
1133.1.1.2.2ในระหว่างปี
ส่ส่ว
บ่บ่บ่งงงรราายตลาดหลักทรัพย์รับรู้ส่วนแบ่งรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมในงบการเงินรวม
ดดเเสสร็ร็จ
ส่ส่วววนนแแบ่ง
ยไได้ด้ ((ค่ค่า
ค่ค่าาาใใช้ช้จ่
ช้ช้จ่จ่าจ่าาายย)) เเบ็บ็ด
บ็บ็ด
ร็ร็จจจแแลละะเเงิงิน
งิงินนนปัปัน
ปัน
ปันนผผลลรัรับ
รัรับบบ
และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดังนี้
ในระหว่างปี
ในระหว่างปี ตลาดหลักทรัพย์รับรู้ส่วนแบ่งรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมในงบการเงินรวม
ตลาดหลักทรัพย์รับรู้ส่วนแบ่งรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมในงบการเงินรวม
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดังนี้
งบการเงินรวมดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ
กิิจการร่่วม

กิจการร่วม
กิจการร่วม
กิจการร่วม
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระ
กิจการร่วม
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระ
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระ
บริษัทหลักทรัพย์
เ�อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด
กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชาระ
บริษัทหลักทรัพย์
เ�อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
(มหาชน)
ราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์
จากัด
รวม
บริษัทหลักทรัพย์เ�อธุรกิจหลักทรัพย์
เ�อธุรกิจหลักทรัพย์
จากัด
รวม
(มหาชน)
13.2 เงิงิน(มหาชน)
นลงทุทุนนในกิกิจจการร่ร่ววมรวม
ค้ค้าา
13.2 เงิงินนลงทุทุนนในกิกิจจการร่ร่ววมรวม
ค้ค้าา

งบการเงิินรวม
งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ส่่วนแบ่่งรายได้้สููงกว่่า
ส่วนแบ่งรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
จากเงินลงทุน
งบการเงินรวม
ค่่าใช้้งบการเงินรวม
จ่่ายจากเงิินลงทุุน ใน
จากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ในกิิ
จ
การร่่
วมในระหว่่างปีี ใน
กิจการร่วมในระหว่างปี
ส่วนแบ่งรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
กิจการร่วมในระหว่างปี ใน
จากเงินลงทุน
2564
2563 ใน
จากเงินลงทุน
2564
2563
กิจการร่วมในระหว่างปี
กิจการร่วมในระหว่างปี
2564
2563
110
3,297
2564
2563
110
3,297

110
35,487
110
35,487
35,597
35,597
35,487
35,487
35,597
35,597

3,297
24,763
3,297
24,763
28,060
28,060
24,763
24,763
28,060
28,060

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:
(หน่วย: พันบาท)
พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลที่ตลาดหลักทรัพย์
เงิินงบการเงินเฉพาะกิจการ
ปัันผลที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์
เงินปันผลที่ตลาดหลักทรัพย์
รัับในระหว่่างปีี
รับในระหว่างปี
รับในระหว่างปี
เงินปันผลที่ตลาดหลักทรัพย์
2564
2563
เงินปันผลที่ตลาดหลักทรัพย์
2564รับในระหว่างปี2563
รับในระหว่างปี
2564
2563
2564 2563 -

13,870-13,870
13,870
13,870
13,870
13,870
13,870

20,151-20,151
20,151
20,151
20,151
20,151
20,151

3.2.1 รนาเงิิยลนลงทุทุน
ะเนอีอียใยนดนกิกิจ
ขในกิิ
องเงิงิน
ลงทุทุน
นในกิกิจจาการร่ร่ววมค้ค้าา
การร่่
1113.2
รจรนนร่ร่ว
ค้ค้า
รงิงิน
านยลลงะลงทุุ
เอีอีย
ขจอจกกงาเางิงิน
กิกิจจการร่ร่ววมค้ค้าา
133.2.2.1เเงิงิน
ทุทุน
นยในดกิกิจ
ร่ว
ร่วลวมงมทุทุน
ค้ค้านาาวในมค้้
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่นควบคุมร่วมกัน
มีรายละเอียด
ลงทุุ
ในกิิ
วาามค้้า
113.2.1	รายละเอีี
าายยลละะเเอีอีย
ยยดดยขขดของเงิิ
อองงเเงิงิน
นนลลนงงทุทุน
นนใในนนกิกิจ
จจกกาาจรรการร่่
ร่ร่ว
ววมมค้ค้า
มีรายละเอียด
133.2.2.1.1รรเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่นควบคุมร่วมกัน
อีย
อี
งิน
งิ
ทุน
ทุ
กิจ
กิ
ร่ว
ร่
ค้า
ค้
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่นควบคุมร่วมกัน
มีรายละเอียด
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์และกิจการอื่นควบคุมร่วมกัน(หน่วย:
มีรายละเอียด
พันบาท)
ดังต่อไปนี้
(หน่วย:
พันบาท)
ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
กิจการร่วมค้า
กิจการร่วมค้า
กิิกิจการร่วมค้า
จการร่่วมค้้า
กิจการร่วมค้า
บริษัท แฟม�� โนฮาว
บริษัท
แฟม�� โนฮาว
จากัด*
จากัด* รวม โนฮาว
บริษัท
บริษัทแฟม��
แฟม��
รวม โนฮาว
จากัด*
จากัด*
รวม
รวม

สัดส่วนเงินลงทุน
2564สัดส่วนเงินลงทุน2563
สััดส่่วนเงิินลงทุุ2563
น
2564สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้้อยละ) (ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2564
2563
50.00
50.00
2564
2563
2564
2563
50.00
50.00
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
50.00
50.00
50.00
50.00

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ราคาทุน
งบการเงินรวม
งบการเงิิ
นรวม
2564 ราคาทุน 2563
2564 ราคาทุน
ราคาทุนน 2563
ราคาทุุ
2564
2563
40,500
40,500
2564
2563
2564
2563
40,500
40,500

(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย:
มูลค่าตามบัญชี
(หน่วย:
พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ตามวิธีส่วนได้เสีย
มูลค่าตามบัญชี
2564
มููมูลค่าตามบัญชี
ลค่่าตามบััญชีี2563
2564
2563
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ตามวิธีส่วนได้เสีย
ตามวิิ
ธีีส่่วนได้้เสีีย
2564
2563
19,834
19,855
2564
2563
2564
2563
19,834
19,855

40,500
40,500
19,834
19,855
40,500
40,500
19,834
19,855
40,500
40,500
19,834
19,855
40,500
40,500
19,834
40,500
พันบาท)
40,500
19,834 (หน่วย: 19,855
19,855
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
มูลค่าตามบัญชี
(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
มูลค่าตามบัญชี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการร่วมค้า
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุนงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
สุทธิ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
กิจการร่วมค้า
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
เงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
สุทธิ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
มูลค่าตามบัญชี
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
มูลค่าตามบัญชี
ค่่
า
เผื่่
อ
�
การด้้
อ
ยค่่
า
ของ
มูู
ล
ค่่
า
ตามบัั
ญ
ชีี
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
สััดส่่วนเงิินลงทุุน
กิจการร่วมค้า
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
เงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
-- สุทธิ
กิิจการร่่วมค้้า
กิจการร่วมค้า
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
เงินลงทุน
ตามวิธีราคาทุน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
เงิิ
น
ลงทุุ
น
ตามวิิ
ธี
ร
ี
าคาทุุ
น
- สุุสุทธิ
ทธิิ
(ร้้อยละ)
ราคาทุุ
น
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
บริษัท แฟม�� โนฮาว
50.00
50.00
40,500
40,500
(30,170)
(30,156)
10,330
10,344
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
บริษัท
แฟม��
โนฮาว
50.00
50.00
40,500
40,500
(30,170)
(30,156)
10,330
10,344
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
จากัด*
จากัด*แฟม��
บริษัท
50.00
50.00
40,500
10,344
บริษัท
แฟม��
โนฮาว
50.00
50.00
40,500 40,500
40,500 (30,170)
รวม โนฮาว
40,500
40,500
(30,170) (30,156)
(30,156) 10,330
10,330
10,344
รวม
40,500
40,500
(30,170)
(30,156)
10,330
10,344
จากัด*
จากัด*
* ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561 ได้มีม�อ�มั�เลิกบริษัท แฟม�� โนฮาว จากัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท
รวม
รวม
40,500
(30,156)
10,330
10,344
40,500
40,500
* ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1/2561 ได้มีม�อ�มั�เลิกบริษัท
โนฮาว40,500
จากัด เมื่อวันที่(30,170)
14 ธันวาคม 2561
และได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครั้งที่
กระทรวงพาณิชย์
ในวันที่ 26 ธันวาคมแฟม��
2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครั้งที่
กระทรวงพาณิชย์
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
**ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2561
1/2561ได้มีม�อ�มั�เลิกบริษัท
ได้มีม�อ�มั�เลิกบริษัท แฟม��
แฟม�� โนฮาว
โนฮาว จากัด
จากัด เมื่อวันที่
เมื่อวันที่ 14
14 ธันวาคม
ธันวาคม 2561
2561 และได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท
และได้ดาเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ในวันที่
ในวันที่ 26
26 ธันวาคม
ธันวาคม 2561
2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชาระบัญชี
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13.2.2 ส่ส่ววนแบ่บ่งงรายได้ (ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย) เบ็บ็ดดเสร็ร็จจและเงิงินนปัปันนผลรัรับบ
13.2.2 ในระหว่างปี
ส่ส่ววนแบ่บ่งงงรรายได้้
ายได้ ((ค่่ค่ค่าาาใใช้้ช้ช้จ่จ่า
เบ็บ็ดดดเเสร็็
สร็ร็จจและเงิงินนนปัปัน
ลรัรับบบ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
13.2.2	ส่่
จ่าา่ายยย))) เบ็็
ปัันนนผผผลรัั
13.2.2 ส่ส่วววนนแบ่่
แบ่บ่งงรายได้ตลาดหลักทรัพย์รับรู้ส่วนแบ่งรายได้
(ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่า
เบ็บ็ดดเสร็ร็จจจแและเงิิ
ละเงิงินนปัปัน
ลรัรับบ
ในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
13.2.2 ในระหว่างปี
ส่ส่ววนแบ่บ่งงรายไตลาดหลักทรัพย์รับรู้ส่วนแบ่งรายได้
ด้ (ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย) เบ็บ็ดดเสร็ร็จจและเงิงินนปัปันนผลรัรับบ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
ในระหว่างปี
ตลาดหลักทรัพย์รับรู้ส่วนแบ่งรายได้
(ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
ในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ในระหว่างปี ตลาดหลักทรัพย์รับรู้ส่วนแบ่งรายได้
(ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
ในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย:(หน่วย:
พันบาท)
พันบาท)
ในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้งบการเงินรวม
(หน่วย:
พันบาท)
ส่วนแบ่งรายได้ต่ากว่า
งบการเงินรวม
งบการเงิินรวม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ค่าใช้จ่ายจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งรายได้ต่ากว่า
ส่่
ว
นแบ่่
ง
รายได้้
ต่ำำ��กว่่า
กิิจการร่่วมค้้า
งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งรายได้ต่ากว่า
ค่่
า
ใช้้
จ่
า
่
ยจากเงิิ
นลงทุุน
ในกิจการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายจากเงินลงทุน
ในกิิ
จ
การร่่
ว
มค้้
า
ในระหว่่
างปีี
ส่วนแบ่งรายได้ต่ากว่า
ค่าใช้จ่ายจากเงินลงทุน
กิจการร่วมค้า
ในระหว่างปี
ในกิจการร่วมค้า
ค่าใช้จ่ายจากเงินลงทุน
2564
2563
ในกิจการร่วมค้า
2564
กิจการร่วมค้า
ในระหว่างปี2563
ในกิจการร่วมค้า
ในระหว่างปี (35)
บ��ท แฟม�� โนฮาว จากัด กิจการร่วมค้า
(7)
2564
กิจการร่วมค้า
ในระหว่างปี2563
2564
2563
รวม
บ��ท แฟม�� โนฮาว จากัด
(7)
(35)
2564(7)
2563
บ��ท
แฟม��
โนฮาว
จากัด
(35)
รวม
(7)
(35)
บ��ท
(7)
(35)
รวม
(7)
(35)
14. ที่ที่ดิ
ดิน
น อาคแฟม��
ารและอุอุปปโนฮาว
กรณ์ จากัด
รวม
14. รายการเป�ยนแปลงของ�ญชีที่ดิน
ที่ที่ดิดิดิน
นินออาคารและอุุ
าคารและอุอุปปกรปณ์กรณ์์ อาคารและอุปกรณ์สาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564(7)และ 2563 (35)
14.	ที่่�
สรุปได้
14. ที่ที่ดิดินน อาคารและอุอุปปกรณ์
ดังนี้
อาคารและอุปกรณ์สาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้
14. รายการเป�ยนแปลงของ�ญชีที่ดิน
ที่ที่ดิดินน อาคารและอุอุปปกรณ์
รายการเป�ยนแปลงของ�ญชีที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์สาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ(หน่วย:
2563พันบาท)
สรุปได้
ดังนี้
รายการเป�ยนแปลงของ�ญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับปีสิ่นสุดวันที่
ดังนี้
งบการเงินรวม31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้
(หน่วย: พันบาท)
ดังนี้
เครื่องตกแต่ง
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
ราคาทุทุนน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ราคาทุทุนน
ซื้อเพิ่ม
ราควันที่
าทุทุนน1 มกราคม 2563
ณ
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ
วันที่
ราคาทุุ
น 2563
ร
า
ค
ซื้อเพิ่มาทุทุนน1 มกราคม
โอน
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
รายการปรับปรุง
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ซื้อเพิ่ม
โอน
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
โอน
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
รายการปรับปรุง
ซื้อเพิ่ม
รายการปรับปรุง
ณโอน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายการปรับปรุง
ซื้อเพิ่ม
โอน
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ซื้อเพิ่ม
โอน
โอน
ณจาหน่าย/ตัดจาหน่าย
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณโอน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
ที่ดินและส่วน
ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
ที่่�1,014,097
ดิินและส่่วน
ปรับปรุงที่ดิน
ปรััที่ดินและส่วน
บปรุุงที่่�ดิิน
ปรับปรุงที่ดิน
1,014,097
1,014,097--1,014,097
--1,014,097--1,014,097-1,014,097---1,014,097
1,014,097--1,014,097-1,014,0971,014,097

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร
อาคารและส่วน
อาคารและ
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร
ส่่4,064,289
วนปรัับปรุุง
ปรับปรุงอาคาร
อาคารและส่วน
อาคาร
11,275
ปรับปรุงอาคาร
4,064,289
4,064,289
11,275
315
11,2754,064,289
(1,036)
11,275
3154,074,843
315(1,036)
5,819
(1,036)
315
4,074,843
(706)
4,074,843
(1,036)
5,819
2,588
5,819
4,074,843
(706)
4,082,544
(706)
5,819
2,588
2,588
(706)
4,082,544
4,082,544
2,588
4,082,544

งบการเงินรวม
ติดตั้งและ
งบการเงินรวม
งบการเงิินรวม
เครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง
งบการเงินรวม
ติดตั้งและ
เครื่่
�องตกแต่่ง ยานพาหนะ
สานักงาน
ติดตั้งและ
เครื่องตกแต่ง
ติิอุปกรณ์
ดตั้้�งและ
อุปกรณ์
ติดตั้งและ
สานักงาน
ยานพาหนะ
อุุ
ปกรณ์์
1,424,648
388
สานักงาน
อุปกรณ์
สำำ�นัักงาน ยานพาหนะ
ยานพาหนะ
68,311
1,398
สานักงาน
ยานพาหนะ
1,424,648
388
(95,606)
(1,398)
1,424,648
388
68,311
1,398
56,122
68,311
1,398
1,424,648
388
(95,606)
(1,398)
777
(95,606)
(1,398)
68,311
1,398
56,122
1,454,252
388
56,122
-(95,606)
(1,398)
777
73,530
1,070
777
56,122
1,454,252
388-(196)
(1,070)
1,454,252
388777
73,530
1,070
1,541
73,530
1,070
1,454,252
388
(196)
(1,070)
1,529,127
388(196)
(1,070)
73,530
1,070
1,541
1,541
(196)
(1,070)
1,529,127
3881,529,127
3881,541
1,529,127
388

สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
สินทรัพย์
สินทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
สิิ37,781
นทรััพย์์
ระหว่างติดตั้ง
สินทรัพย์
ระหว่่
างติิดตั้้�ง
28,167
ระหว่างติดตั้ง
37,781
37,781
28,167
(56,437)
28,167
37,781
(108)
28,167
(56,437)
9,403
(56,437)
(108)18,578
(108)
(56,437)
9,403
9,403
(108)
18,578
(4,129)
18,578
9,403
23,852
18,578
(4,129)
(4,129)
23,85223,852
(4,129)
23,852

(หน่วย: พันบาท)
รวม
รวม
6,541,203
รวม
รวม
109,151
รวม
6,541,203
(97,004)
6,541,203
109,151
109,151
6,541,203
(97,004)
(367)
(97,004)
109,151
6,552,983
(97,004)
(367)
98,997
(367)
6,552,983(1,972)
6,552,983
(367)
98,997
98,997
6,552,983
(1,972)
6,650,008
(1,972)
98,997
(1,972)
6,650,0086,650,0086,650,008

28
28
28
28
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(หน่วย: พันบาท)

ค่่ค่ค่าาาเสื่อ
สื่เสื่่อม�อรมราคาสะสม
าคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่ค่า
าเสื่สื่ออมราคาสะสม
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ณตัดจาหน่าย
วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ตัดจาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ณตัดจาหน่าย
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
มูมูลลค่ค่าาสุสุททธิธิตตามบับัญ
ญชี
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ
ณ วันที่
วันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564
มูมูลลค่ค่าาสุสุททธิธิตตามบับัญ
ญชี
ค่ค่าาเสื่อ
สื่อมราคาสาหรัรับบปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2564
ค่ค่าาเสื่สื่ออมราคาสาหรัรับบปี
2563
2564

ราคาทุทุนน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
รราคาทุุ
าคาทุทุนน น
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ
โอนวันที่ 1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
รายการปรับปรุง
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
โอน
ซื้อเพิ่ม
รายการปรับปรุง
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ
โอนวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซื้อเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

อาคารและ
ที่่�ดิินและส่่วน ส่่วนปรัับปรุุง
ปรัั
บปรุุงที่่�ดิิน อาคารและส่วน
อาคาร
ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอาคาร

งบการเงิินรวม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
เครื่่�องตกแต่่ง
เครื่องตกแต่ง
ติิดตั้้�งและ
อุุติดตั้งและ
ปกรณ์์
สิินทรััพย์์ (หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สำำ�นั
ักงาน
ยานพาหนะ ระหว่่
างติิดตั้้�ง
รวม
อุปกรณ์
สินทรัพย์
เครื่องตกแต่ง
สานักงาน
ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง
รวม
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สินทรัพย์723,468
308
1,803,430
สานักงาน
ยานพาหนะ
ระหว่างติดตั้ง
รวม
156,896
60
359,596

ที่ดินและส่วน
ปรับปรุงที่ดิน
-

อาคารและส่วน
1,079,654
ปรับปรุงอาคาร
202,640

-

1,079,654202,640
1,282,294
203,031
1,282,294
(388)
203,031
1,484,937

723,468
(95,592)
156,896
784,772
151,938
(95,592)
784,772
(105)
151,938
936,605

30860
368
20
36820
388

-

1,803,430
(95,592)
359,596
2,067,434
354,989
(95,592)
2,067,434
(493)
354,989
2,421,930

1,014,0971,014,097-

(388)
2,792,549
1,484,937
2,597,607

(105)
669,480
936,605
592,522

20388-

9,40323,852-

(493)
4,485,549
2,421,930
4,228,078

1,014,097
1,014,097

2,792,549
2,597,607

669,480
592,522

20
-

9,403
23,852

4,485,549
359,596
4,228,078
354,989
359,596
(หน่วย: พันบาท)
354,989
(หน่วย: พันบาท)

อาคารและ
ที่ดินและส่วน ส่วนปรับปรุง
ปรับปรุงที่ดิน อาคารและ
อาคาร
ที่่�ดิินและส่่วน ส่่วอาคารและ
นปรัับปรุุง
ปรัั
บปรุุงที่่�ดิิน ส่วนปรับปรุง
อาคาร
ที่ดินและส่วน
1,014,097
4,064,291
ปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
11,275
1,014,0974,064,291
315
11,275
(1,036)
1,014,097
4,074,845-315
5,819
-(1,036)
(706)
1,014,0974,074,845
2,588
5,819
1,014,0974,082,546
(706)
2,588
1,014,097
4,082,546

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
(หน่วย: พันบาท)
ติดตั้งและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่่อุปกรณ์
�องตกแต่่ง
สินทรัพย์
เครื่องตกแต่ง
ติิสานักงาน
ดตั้้�งและ
ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง
รวม
อุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์
ติดตั้งและ
สำำ1,420,732
�นัักงาน
ยานพาหนะ
างติิดตั้้�ง 6,537,289
รวม
อุปกรณ์
สินทรัพย์
388 ระหว่่
37,781
สานักงาน
รวม
68,311 ยานพาหนะ
1,398 ระหว่างติดตั้ง
28,167
109,151
(95,425)
(1,398)
(96,823)
1,420,732
38837,781
6,537,28956,122
(56,437)
68,311
1,39828,167
109,151
777
(108)
(367)
(95,425)
(1,398)
(96,823)
1,450,517
388
9,403
6,549,250
56,122
(56,437)
73,530
1,07018,578
98,997777
(108)
(367)
(195)
(1,070)
(1,971)
1,450,517
3889,403
6,549,2501,541
(4,129)
73,530
1,070
18,578
98,997
1,525,393
388
23,852
6,646,276
(195)
(1,070)
(1,971)
1,541
(4,129)
1,525,393
388
23,852
6,646,276

(หน่วย: พันบาท)

เสื่่อม�อรมราคาสะสม
ค่ค่่าาเสื่สื่อ
ค่า
าคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูมูลลค่ค่าาสุสุททธิธิตตามบับัญ
ญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ค่าาเสื่สื่ออมราคาสาหรัรับบปี
2563
2564

งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่่�องตกแต่่ง
อาคารและ เครื่องตกแต่ง
ติิดตั้้�งและ
ที่่�ดิินและส่่วน ส่่วอาคารและ
นปรัับปรุุง ติดตั้งและ
อุุปกรณ์์
สิินทรััพย์์
ปรัั
บ
ปรุุ
ง
ที่่�
ดิ
น
ิ
อาคาร
สำำ
�นั
ก
ั
งาน
ยานพาหนะ
ระหว่่
างติิดตั้้�ง
รวม
ที่ดินและส่วน ส่วนปรับปรุง
อุปกรณ์
สินทรัพย์
ปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
สานักงาน
ยานพาหนะ ระหว่างติดตั้ง
รวม
-

1,079,656
202,640

720,169
156,656

308
60

-

1,800,133
359,356

-

1,282,296
203,031

(95,411)
781,414
151,894

368
20

-

(95,411)
2,064,078
354,945

-

(388)
1,484,939

(105)
933,203

388

-

(493)
2,418,530

1,014,097
1,014,097

2,792,549
2,597,607

669,103
592,190

20
-

9,403
23,852

4,485,172
4,227,746
359,356
354,945

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มกิจการมีอาคารและอุปกรณ์จานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจานวนเงินประมาณ 363.68 ล้านบาท (2563:
292.98 ล้านบาท) (ตลาดหลักทรัพย์: 360.55 ล้านบาท 2563: 289.72 ล้านบาท)
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115.	สัั
5. สัสัญ
ญญญญาเช่่
าเช่ช่าา า
11115.1
555...1 กลุ่่�
กสัสัญ
ลุ่ลุ่ม
กิกิิาาจเเจกช่ช่ช่า
าาารในฐานะผู้ผู้เเช่ช่าาเช่่า
ญ
สัสัญ
ญมมญ
ญกิจ
ช่าการในฐานะผู้้�
มกิจการ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 4 - 5 ปี
1155..11 กกกลุ่ลุ่ลุ่ม
กิจ
กิกิจจกกาารรใในนฐฐาานนะะผู้ผู้เ
ลุ่ลุ่มมมมกิจการ�าสัญญาเช่าสินทรัพย์เ�อใช้ในการ�าเ�นงานของกลุ่
กิจ
ผู้ผู้เเเช่ช่า
ช่ช่าาา
ก) มมกิจการ�าสัญญาเช่าสินทรัพย์เ�อใช้ในการ�าเ�นงานของกลุ่
สิน
สินทรัรัพพย์ย์สิสิททธิธิกการใช้
กลุ่
มมกิจการ
กลุ่
กิจการ�าสัญญาเช่าสินทรัพย์เ�อใช้ในการ�าเ�นงานของกลุ่
กิจการ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง
โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 44 -- 55 ปีปี

รายการเป�ยนแปลงของ�ญ�สินทรัพย์สิทธิการใช้สาหรับปี�นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
กก)) สิสิน
นนททรัรัพ
สิสิน
รัรัพพพย์ย์สิ
ย์ย์สิสิท
สิทททธิธิก
ธิธิกกกาารรใใช้ช้
พันบาท)
รายการเป�ยนแปลงของ�ญ�สินทรัพย์สิทธิการใช้สาหรับปี�นสุดวันที่
2563
รายการเป�ยนแปลงของ�ญ�สินทรัพย์สิทธิการใช้สาหรับปี�นสุดวันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564 และ
และ(หน่วย:
2563 สรุปได้ดังนี้
สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมและ
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิินรวมและ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินรวมและ
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
ยานพาหนะ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยานพาหนะ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
32,970
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ
เพิ่มขึ้น
6,809
ณ
วันที่
11 มกราคม
2563
32,970
ณ
วันที่
มกราคม
2563
32,970
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
(14,466)
เพิ่มขึ้น
6,809
เพิ่มขึ้น
6,809
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
25,313
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
(14,466)
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
(14,466)
เพิ่มขึ้น
16,028
ณ
วันที่
31
ธันวาคม
2563
25,313
ณ
วันที่
31
ธันวาคม
2563
25,313
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
(14,080)
เพิ่มขึ้น
16,028
เพิ่มขึ้น
16,028
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
27,261
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
(14,080)
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
(14,080)
วันที่
27,261
ณหนี้นี้สิ
วันที่
31ามธันวาคม
ธันวาคม
2564
27,261
ข) ณ
สินนต31
สัสัญ
ญญาเช่ช่าา2564
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย:
(หน่วย: พันบาท)
พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิิ
น
รวมและ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินรวมและ2563
2564
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31,007
29,000
2564
2563
2564
2563
2564
2563
(2,071)
(1,778)
31,007
29,000
31,007
29,000
28,936
27,222
(2,071)
(1,778)
(2,071)
(1,778)
(14,256)
(14,629)
28,936
27,222
28,936
27,222
(14,256)
(14,629)
(14,629)
(14,256)
14,680
12,593

ขข)) หหนี้นี้สิ
ญ
นี้สิน
นี้สิ
สินนนตตาามมสัสัญ
สัสัญ
ญญ
ญาาเเช่ช่า
ช่ช่าาา

จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
รวม
หัก:
ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
หัก:
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
รวม
รวม
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
หัก:
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หัก:
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า -- สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
สุทธิจากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ชาระภายในหนึ่งปี

14,680
14,680

12,593
12,593

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 37.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ค) ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเกี่กี่ยยวกักับบสัสัญ
ญญาเช่ช่าาที่ที่รัรับบรู้รู้ใในส่ส่ววนของรายได้ด้สูสูงง (ต่ต่าา) กว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย
184

รายงานประจำำ�ปีี 2564

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
14,080
14,466 31

การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 37.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบ
ค) งบการเงินรวมข้อ
ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเกี่กี่ยยวกักับบสัสัญ
ญญาภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
เช่ช่าาที่ที่รัรับบรู้รู้ใในส่ส่ววนของรายได้ด้สูสูงง (ต่ต่าา) กว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย
37.2
การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบ
(หน่วย:(หน่วย:
พันบาท)
พันบาท)
ค) ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเกี่กี่ยยวกักับบสัสัญ
ญญาเช่ช่าาที่ที่รัรับบรู้รู้ใในส่ส่ววนของ รายได้ด้สูสูงง (ต่ต่าา) กว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย
งบการเงินรวมข้อ 37.2 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิินรวมและ
การวิเคราะห์การครบกาหนดของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจ(หน่วย:
การ
2563 พันบาท)
ค) ค่ค่าางบการเงินรวมข้อ
ใช้ช้จ่จ่าายเกี่กี่ยยวกักับบสัสัญ
ญ37.2
ญาเช่ช่า
าที่ที่รัรับบรู้รู้ใในส่ส่ววนของ รายได้ด้สูสูงง (ต่ต่าา) กว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าา2564
ย
ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
14,466
(หน่วย:
พันบาท)
ค) ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเกี่กี่ยยวกักับบสัสัญ
ญญาเช่ช่าาที่ที่รัรับบรู้รู้ใในส่ส่ววนของรายได้ด้สูสูงง (ต่ต่าา) กว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าา2564
ย 14,080
2563
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
1,507
1,578
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
14,080
(หน่วย:14,466
พันบาท)
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่า
10,514
10,588
2564
2563
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
1,507
1,578
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
14,080
14,466
10,514
10,588
ง) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่า
อื่อื่นน ๆ
2564
2563
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
1,507
1,578
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
14,080
14,466
กลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดจ่ายทั่งหมดของสัญญาเช่าสาหรับปีสิ่นสุดวันที่
31
ธันวาคม
2564
จานวน
26.33
ง) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่า
อื่น
อื่น ๆ
10,514
10,588
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
1,507
1,578
ล้านบาท (2563: 24.65 ล้านบาท) (ตลาดหลักทรัพย์: 26.33 ล้านบาท 2563: 24.65 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึง
กลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดจ่ายทั่งหมดของสัญญาเช่าสาหรับปีสิ่นสุดวันที่
31 และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับ
ธันวาคม 2564 10,588
จานวน 26.33
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมูลค่าต่า
10,514
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั่น
สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
ง) อื่อื่น
นๆ
ล้านบาท
(2563: 24.65 ล้านบาท) (ตลาดหลักทรัพย์: 26.33 ล้านบาท 2563: 24.65 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึง
ดัชนีหรืออัตรา
ง)กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั่น
อื่น
อื่
น
ๆ
กลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดจ่ายทั่งหมดของสัญญาเช่าสาหรับปีสิ่นสุดวันที่
31 และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับ
ธันวาคม 2564 จานวน 26.33
สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
16. สิสินนทล้านบาท
รัดัชนีหรืออัตรา
รัพพกลุ่มกิจการมีกระแสเงินสดจ่ายทั่งหมดของสัญญาเช่าสาหรับปีสิ่นสุดวันที่
ย์ย์ไไม่ม่มีมีตัตัวว(2563:
ตน 24.65 ล้านบาท) (ตลาดหลักทรัพย์: 26.33 ล้านบาท 2563:
24.65 ล้านบาท)
ซึ่งรวมถึง
31 ธันวาคม
2564 จานวน
26.33
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั่น
สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับ
ล้านบาท
24.65 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึง
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 26.33
2564 และ
25632563:
แสดงได้ดังนี้
16. สิสิน
นทรัรัพพล้านบาท
ย์ไ
ย์ไม่ม่มีมีตัตัววต(2563:
น 24.65 ล้านบาท) (ตลาดหลักทรัพย์:
ดัชนีหรืออัตรา
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั่น สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับ
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้
16.	สิิ
น
ทรัั
พ
ย์์
ไ
ม่่
มี
ตั
ี
ว
ั
ตน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ดัชนีหรืออัตรา
16. สิสินนทรัรัพพย์ย์ไไม่ม่มีมีตัตัววตน
ลิขสิทธิ์และ
ลิขสิทธิ์และ
(หน่วย: พันบาท)
16. มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิสินนทรัรัพพย์ไ
ย์ไม่ม่มีมีตัตัววซอฟต์แวร์
ตน
ณ วันที่
และ 2563 แสดงได้ดังนี้
สินทรัพย์ไม่มี
งาน 31 ธันวาคม 2564 ซอฟต์แวร์
สินทรัพย์
งาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คอมพิวเตอร์
ตัวตนอื่น
ระหว่างทา
รวม 2564คอมพิวเตอร์
ไม่มีตัวตนอื่น
ระหว่างทา
รวม
ลิขสิทธิ์และ
ลิขสิทธิ์และ
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
และ 2563 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย:
(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:
ราคาทุน
หัก:
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564:
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ราคาทุน
หัก:
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ
31
ณ วันที่
วันที่
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2563:
2564:
ราคาทุน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564:
หัก:
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563:
หัก:
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาทุน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ราคาทุน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก:
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563:
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
หัก:ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
หัก: ค่าตัดจาหน่ายสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ซอฟต์แวร์
2,138,927
คอมพิวเตอร์
(1,725,359)
ซอฟต์แวร์
413,568
ซอฟต์์แวร์์
2,138,927
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
คอมพิิวเตอร์์
(1,725,359)
คอมพิวเตอร์
2,075,614
413,568
2,138,927
(1,575,085)
(1,725,359)
2,138,927
500,529
2,075,614
413,568
(1,725,359)
(1,575,085)
413,568
500,529
2,075,614
(1,575,085)
2,075,614
(1,575,085)
500,529
500,529

สินทรัพย์ไม่มี
งาน
งบการเงินรวม
งบการเงิิ
นระหว่างทา
รวม
7,647
381,246
ตัวตนอื่น
ลิขสิทธิ์และ
งบการเงินรวม ลิิ(3,122)
ขสิิทธิ์์�และ
สินทรัพย์ไม่มี
งาน
ลิขสิทธิ์และ
4,525
สิิตัวตนอื่น
นทรัั
พย์์ ไม่่มีี ระหว่างทา
งาน
7,647
381,246
สินทรัพย์ไม่มี
งานางทำำ�
ตัั(3,122)
วตนอื่่�น
ระหว่่
ตัวตนอื่น
ระหว่างทา
3,917
158,322
4,525
381,246
7,647
381,246
(2,543)
-(3,122)
7,647
381,246
1,374
3,917
158,322
4,525
381,246(3,122)
(2,543)
4,525
381,246
1,374
158,322
3,917
158,322
(2,543)
3,917
158,322
(2,543)
1,374
158,3221,374
158,322

2,527,820
รวม
(1,728,481)
799,339
2,527,820
รวม
รวม
(1,728,481)
รวม
2,237,853
799,339
2,527,820
(1,577,628)
(1,728,481)
2,527,820
660,225
2,237,853
799,339
(1,728,481)
(1,577,628)
799,339
660,225
2,237,853
(1,577,628)
2,237,853
(1,577,628)
660,225
660,225

ซอฟต์แวร์
2,056,411
คอมพิวเตอร์
(1,644,611)
ซอฟต์แวร์
411,800
ซอฟต์์
แวร์์
2,056,411
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
คอมพิิวเตอร์์
(1,644,611)
คอมพิวเตอร์
1,993,099
411,800
2,056,411
(1,495,107)
(1,644,611)
2,056,411
497,992
1,993,099
411,800
(1,644,611)
(1,495,107)
411,800
497,992
1,993,099
(1,495,107)
1,993,099
(1,495,107)
497,992
497,992

สินทรัพย์
งาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันบาท)
งบการเงิิ
จการ (หน่วย:2,441,005
3,348นเฉพาะกิิ
381,246
ไม่มีตัวตนอื่น
ระหว่างทา
รวม
ลิขสิทธิ์และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(1,844)
(1,646,455)
ลิิสินทรัพย์
ขสิิทธิ์์�และ
งาน
ลิขสิทธิ์และ
1,504
794,550
สิิไม่มีตัวตนอื่น
นทรัั3,348
พย์์ ไม่่มีี ระหว่างทา
งาน
381,246
2,441,005
รวม
สินทรัพย์
งานางทำำ�
ตััว(1,844)
ตนอื่่�น
ระหว่่
รวม
- (1,646,455)
ไม่มีตัวตนอื่น ระหว่างทา
รวม
3,056
158,322
1,504
381,246
794,550
3,348
381,246 2,154,477
2,441,005
(1,582)
- (1,496,689)
(1,844)
3,348
381,246- (1,646,455)
2,441,005
1,474
657,788
3,056
158,322
2,154,477
1,504
381,246
794,550
(1,844)
- (1,646,455)
(1,582)
(1,496,689)
1,504
381,246
794,550
1,474
158,322
657,788
3,056
158,322 2,154,477
(1,582)
3,056
158,322- (1,496,689)
2,154,477
(1,582)
- (1,496,689)
1,474
158,322
657,788
1,474
158,322
657,788

32
32
3232

185

17.
17.
17.
17.
17.

การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสาหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสาหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม 2564 และ 2563งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:
พันบาท)
การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสาหรับปี
แสดงได้ดังนี้
การกระทบยอดมูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสาหรับปี
2564
และ
2563
แสดงได้ดังนี้
งบการเงิิ
น
รวม
งบการเงิิ
น
เฉพาะกิิ
จ
การ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564งบการเงินรวม2563
2564
(หน่วย:2563
พันบาท)
(หน่วย:2563
พันบาท)
2564
2563
2564
2564งบการเงินรวม
2563
2564
2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
660,225
612,385
657,788
609,788
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซื้อเพิ่ม
289,967
202,668
286,528
201,769
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
660,225
612,385
657,788
609,788
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
ค่าตัดจาหน่าย
(150,853)
(154,936)
(149,766)
(153,877)
ซื้อเพิ่ม
289,967
202,668
286,528
201,769
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
660,225
612,385
657,788
609,788
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี
660,225612,385
657,788609,788
รายการปรับปรุง
108
108
ค่าตัดจาหน่าย
(150,853)
(154,936)
(149,766)
(153,877)
ซื้อเพิ่ม
289,967
202,668
286,528
201,769
ซื้อเพิ่ม
289,967
202,668
286,528
201,769
รายการปรับปรุง
108
108
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี
799,339660,225
794,550657,788
ค่าตัดจาหน่าย
(150,853)
(154,936)
(149,766)
(153,877)
ค่าตัดจาหน่าย
(150,853)
(154,936)
(149,766)
(153,877)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี
799,339660,225
794,550657,788
รายการปรับปรุง
108
108
รายการปรับปรุง
108
108
ทมูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี
รัรัพพย์ย์สิสินนหลัลักกประกักันนและผลประโยชน์
799,339
660,225
794,550
657,788
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี
799,339
660,225
794,550
657,788
ทบริษัท
รัรัพพย์ย์สิสินสานักหักบัญชี
นหลัลักกประกักันนแล(ประเทศไทย)
ะผลประโยชน์ จากัด (“สานักหักบัญชี”)
เป็นสานักหักบัญชีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทสมาชิกของสานักหักบัญชีที่มีฐานะซื้อขายสัญญาล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องนาทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันในการ
รัรัพพพย์ย์สิย์์สินสานักหักบัญชี
นหลัลักกปรกะประกัั
กักันนและนผลและผลประโยชน์์
ประโยชน์
ทรัั
ทบริษัท
รัรัพพย์ย์สิสินนสิหินลัลักหลัั
กประกักันนแล(ประเทศไทย)
ะผลประโยชน์ จากัด (“สานักหักบัญชี”) เป็นสานักหักบัญชีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ซื้อขายล่วงหน้าตามอัตราหรือมูลค่าที่สานักหักบัญชีกาหนด
ทั่งนี้ สานักหักบัญชีจะนาทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าว
สมาชิกของสานักหักบัญชีที่มีฐานะซื้อขายสัญญาล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องนาทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันในการ
บริษัท
สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด (“สานักหักบัญชี”)
เป็นสานักหักบัญชีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
บริษัท
สานักหักบัญชี
(ประเทศไทย)
จากัด
(“สานักหักบัญชี”)
เป็นสานักหักบัญชีตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ไปบริหารจัดการเ�อให้เกิดผลประโยชน์ตามหลักเกณ� วิธีการและเ�อนไขที่กาหนด
�งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
ซื้อขายล่วงหน้าตามอัตราหรือมูลค่าที่สานักหักบัญชีกาหนด
ทั่งนี้ สานักหักบัญชีจะนาทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าว
สมาชิกของสานักหักบัญชีที่มีฐานะซื้อขายสัญญาล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องนาทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันในการ
สมาชิกของสานักหักบัญชีที่มีฐานะซื้อขายสัญญาล่วงหน้ามีหน้าที่ต้องนาทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันในการ
เงินประกันดังกล่าวภายหลังหักค่าบริหารจัดการจะจัดสรรให้แก่สมาชิกตามอัตราและวิธีการที่กาหนด
ไปบริหารจัดการเ�อให้เกิดผลประโยชน์ตามหลักเกณ�
วิธีการและเ�อนไขที่กาหนด
�งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
ซื้อขายล่วงหน้าตามอัตราหรือมูลค่าที่สานักหักบัญชีกาหนด
ทั่งนี้ สานักหักบัญชีจะนาทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าว
ซื้อขายล่วงหน้าตามอัตราหรือมูลค่าที่สานักหักบัญชีกาหนด
ทั่งนี้
สานักหักบัญชีจะนาทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าว
เงินประกันดังกล่าวภายหลังหักค่าบริหารจัดการจะจัดสรรให้แก่สมาชิกตามอัตราและวิธีการที่กาหนด
ไปบริหารจัดการเ�อให้เกิดผลประโยชน์ตามหลักเกณ�
วิธีการและเ�อนไขที่กาหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายละเอียดเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน
ไปบริหารจัดการเ�อให้เกิดผลประโยชน์ตามหลักเกณ�
วิธีการและเ�อนไขที่กาหนด �งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
�งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
เงินประกันดังกล่าวภายหลังหักค่าบริหารจัดการจะจัดสรรให้แก่สมาชิกตามอัตราและวิธีการที่กาหนด
ประกอบด้วย
ณ
วันที่
31
ธันวาคม
2564
และ
2563
รายละเอียดเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน
เงินประกันดังกล่าวภายหลังหักค่าบริหารจัดการจะจัดสรรให้แก่สมาชิกตามอัตราและวิธีการที่กาหนด
ณประกอบด้วย
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายละเอียดเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายละเอียดเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)
ประกอบด้วย
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา
เงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา
เงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจา
เงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
หลักทรัพย์ค้าประกัน
เงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ค้าประกัน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ผลประโยชน์ค้างรับ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ค้าประกัน
ผลประโยชน์ค้างรับ
หลักทรัพย์ค้าประกัน
รวมเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน
หลักทรัพย์ค้าประกัน
ผลประโยชน์ค้างรับ
รวมเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน
ผลประโยชน์ค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ค้างรับ
รวมเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
รวมเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน
รวมเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน
รวมเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน
หัก:
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
หัก:
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน
- สุทธิ
รวมเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน
รวมเงินลงทุนของทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกัน -- สุทธิ
สุทธิ
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

2564งบการเงินรวม
2563
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
(หน่วย: พันบาท)
พันบาท)
งบการเงินรวม
2564งบการเงินรวม
งบการเงิิน13,266,083
รวม2563
งบการเงินรวม
12,649,631
2563
2564
2563
2564
2563
12,649,631
13,266,083
2564
2563
3,442,236
2,415,879
12,649,631
3,442,236
2,415,879
12,649,631
13,266,083
3,579,603 13,266,083
4,558,309
12,649,631
13,266,083
3,442,236
2,415,879
3,579,603
4,558,309
3,442,236
2,415,879
95,608
68,538
3,442,236
2,415,879
3,579,603
4,558,309
95,608
68,538
3,579,603
4,558,309
17,198
20,352
3,579,603
4,558,309
17,198
20,352
95,608
68,538
95,608
68,538
19,784,276
20,329,161
95,608
68,538
20,352
17,198
19,784,276
17,198
20,352
(8,559) 20,329,161
(2,792)
17,198
20,352
(8,559) 20,329,161
(2,792)
19,784,276
20,329,161
19,775,717
20,326,369
19,784,276
19,784,276
20,329,161
(8,559) 20,326,369
(2,792)
19,775,717
(8,559)
(2,792)
(8,559)
(2,792)
19,775,717
20,326,369
19,775,717
20,326,369
19,775,717
20,326,369

33
33

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จานวน 103.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2563:
80.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้�ตรา�อ�วเฉ�ยเงินโอนประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จานวน 103.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2563:
ณ วันสิ่นรอบระยะเวลาบัญชี
80.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้�ตรา�อ�วเฉ�ยเงินโอนประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
กลุ่มกิจการได้แสดงทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกันเป็นรายการแยกต่างหากในบัญชี
“ทรัพย์สินหลักประกัน
ณ วันสิ่นรอบระยะเวลาบัญชี
และผลประโยชน์” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และได้แสดงภาระหนี้สินในบัญชี “เจ้าหนี้
กลุ่มกิจการได้แสดงทรัพย์สินที่สมาชิกวางเป็นหลักประกันเป็นรายการแยกต่างหากในบัญชี
“ทรัพย์สินหลักประกัน
หลักประกันและผลประโยชน์” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
และผลประโยชน์” ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และได้แสดงภาระหนี้สินในบัญชี “เจ้าหนี้
18. ทหลักประกันและผลประโยชน์”
รัรัพพย์ย์สิสินนเ�ออความมั่มั่นนคงและผภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
ลประโยช
ทรััรัรัพพพย์ย์สิสิน
ย์์นสิเ�ินอเพื่่
118.
8. ททรัพย์สินเ�อความมนคงจัด�ง�นเ�อเป็นประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการ�ดนัดชาระหนี้ห�อ
อค�อวาความมั่่�
มมั่มั่นนคงแนละคงและผลประโยชน์์
ผลประโยช
ความเสียหายอื่นที่อาจเกิดจากการกระทาของสมาชิกในการดาเนินการที่เกี่ยวกับระบบการชาระหนี้ของบริษัท
ทรัพย์สินเ�อความมนคงจัด�ง�นเ�อเป็นประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการ�ดนัดชาระหนี้ห�อ
สานักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จากัด (“สานักหักบัญชี”)
ความเสียหายอื่นที่อาจเกิดจากการกระทาของสมาชิกในการดาเนินการที่เกี่ยวกับระบบการชาระหนี้ของบริษัท
ทรัพย์สินเ�อความมนคงแ�งได้เป็น
ประเภทดังนี้
สานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด 2(“สานักหักบัญชี”)
18.1
หลักทรัพย์เ�อความมนคง (Securities
Deposit)
ทรัพย์สินเ�อความมนคงแ�งได้เป็น
2 ประเภทดังนี้
(�จ�บันกาหนด
18.1 สมาชิกของสานักหักบัญชี�หน้าที่วางทรัพย์สินเ�อความมนคงตามหลักเกณ�ที่กาหนด
หลักทรัพย์เ�อความมนคง (Securities Deposit)
หลักทรัพย์เ�อความมนคงเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท สาหรับสมาชิกที่ใช้บริการชาระหนี้ทุกสินค้า
สมาชิกของสานักหักบัญชี�หน้าที่วางทรัพย์สินเ�อความมนคงตามหลักเกณ�ที่กาหนด
(�จ�บันกาหนด
อ้างอิง
และไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท ในแต่ละประเภทสินค้าอ้างอิง สาหรับสมาชิกที่ใช้บริการชาระหนี้ตาม
หลักทรัพย์เ�อความมนคงเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า
5 ล้านบาท สาหรับสมาชิกที่ใช้บริการชาระหนี้ทุกสินค้า
ประเภทสินค้าอ้างอิง)
อ้างอิง และไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท ในแต่ละประเภทสินค้าอ้างอิง สาหรับสมาชิกที่ใช้บริการชาระหนี้ตาม
18.2 ประเภทสินค้าอ้างอิง)
กองทุนทดแทนความเสียหาย (Clearing fund) ประกอบด้วยการวางหลักทรัพย์สมทบจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจานวนเงิน
100 ล้านบาท
18.2 1)
กองทุนทดแทนความเสียหาย
(Clearing fund) ประกอบด้วยการวางหลักทรัพย์สมทบจาก
2)
1) สมาชิกของสานักหักบัญชีแต่ละรายดังนี้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจานวนเงิน 100 ล้านบาท
- ทรัพย์สินสมทบแรกเข้าเ�อเป็นสมาชิกกองทุนใน�ตราที่กาหนด (�จ�บันกาหนดเงินสมทบแรกเข้าเป็น
2) สมาชิกของสานักหักบัญชีแต่ละรายดังนี้
มูลค่าไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท สาหรับสมาชิกที่ใช้บริการชาระหนี้ทุกสินค้าอ้างอิง และไม่น้อยกว่า
- ทรัพย์สินสมทบแรกเข้าเ�อเป็นสมาชิกกองทุนใน�ตราที่กาหนด
(�จ�บันกาหนดเงินสมทบแรกเข้าเป็น
1 ล้านบาท ในแต่ละประเภทสินค้าอ้างอิง สาหรับสมาชิกที่ใช้บริการชาระหนี้ตามประเภทสินค้าอ้างอิง)
มูลค่าไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท สาหรับสมาชิกที่ใช้บริการชาระหนี้ทุกสินค้าอ้างอิง และไม่น้อยกว่า
- 1ทรัพย์สินสมทบรายเดือนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า
1,000 บาท
ล้านบาท ในแต่ละประเภทสินค้าอ้างอิง สาหรับสมาชิกที่ใช้บริการชาระหนี้ตามประเภทสินค้าอ้างอิง)
สานักหักบัญชีจะ�าทรัพย์สินเ�อความมนคงไปบริหารจัดการเ�อให้เกิดผลประโยชน์และจะ�นผลประโยชน์ดังกล่าว
- ทรัพย์สินสมทบรายเดือนเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
ภายหลังหักค่าบริหารจัดการให้แก่สมาชิกตามวิธีและภายในระยะเวลาที่สานักหักบัญชีกาหนด
สานักหักบัญชีจะ�าทรัพย์สินเ�อความมนคงไปบริหารจัดการเ�อให้เกิดผลประโยชน์และจะ�นผลประโยชน์ดังกล่าว
ภายหลังหักค่าบริหารจัดการให้แก่สมาชิกตามวิธีและภายในระยะเวลาที่สานักหักบัญชีกาหนด

187

34

ในกรณีที่สมาชิกผิดนัดชาระหนี้หรือมีความเสียหายที่เกิดจากการกระทาของสมาชิกในกิจการที่เกี่ยวกับการ
ชาระหนี้ สานักหักบัญชีจะใช้ทรัพย์สินเ�อความ�นคงตาม�าดับดังต่อไปนี้
1) หลักทรัพย์เ�อความ�นคงของสมาชิกรายที่ผิดนัดหรือรายที่กระทาให้เกิดความเสียหายต่อการชาระหนี้
ของสานักหักบัญชี
2) ทรัพย์สินที่สมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายที่ผิดนัดหรือรายที่กระทาให้
เกิดความเสียหายต่อการชาระหนี้ของสานักหักบัญชี
3) เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลักทรัพย์ตามจานวนที่สานักหักบัญชีประกาศ
กาหนดเป็นส่วนที่หนึ่ง
4) ทรัพย์สินที่สมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายอื่นที่ไม่ใช่รายที่ผิดนัดหรือรายที่
ไม่ได้กระทาให้เกิดความเสียหายต่อการชาระหนี้ของสานักหักบัญชี
5) เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือภายหลังหักเงินสมทบเข้า
กองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่หนึ่ง
6) ทรัพย์สินสมทบเพิ่มเติมตามสัดส่วนที่สมาชิกแต่ละรายสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหาย
7) เงินสารองเ�อความ�นคงของสานักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์
การใช้ทรัพย์สินตาม 4) และ 6) ให้เป็นไปตามสัดส่วนของทรัพย์สินที่สมาชิกสมทบเข้ากองทุน
การใช้เงินสมทบเข้ากองทุนตาม 3) ตามสัดส่วนที่สานักหักบัญชีประกาศกาหนดนั้น สานักหักบัญชีอาจประกาศ
เป�ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินสมทบดังกล่าวได้ตามที่เ�นสมควร
ทั่งนี้ สมาชิกรายที่ผิดนัดหรือรายที่กระทาให้เกิดความเสียหายต่อการชาระหนี้ของสานักหักบัญชี มีหน้าที่ในการ
ชาระคืนทรัพย์สินเ�อความ�นคงที่สานักหักบัญชีได้ใช้ตามหลักเกณ�
ในกรณีที่มีการใช้ทรัพย์สินเ�อความ�นคง สานักหักบัญชีอาจเรียกเก็บดอกเบี้ยจากการใช้ทรัพย์สินดังกล่าว โดย
คานวณตามอัตราสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินนับแต่วันที่มีการใช้ทรัพย์สิน
ดังกล่าวจนถึงวันที่ชาระคืน เว้นแต่สานักหักบัญชีจะกาหนดอัตราดอกเบี้ยไว้เป็นอย่างอื่น
เมื่อสมาชิกรายที่ผิดนัดหรือรายที่กระทาให้เกิดความเสียหายต่อการชาระหนี้ของสานักหักบัญชีได้ชาระคืน
ทรัพย์สินเ�อความมั่นคงตามจานวนที่มีการใช้ทรัพย์สินพ�อมดอกเ�ยแ�สานักหักบัญชี ให้มีการจัดสรรทรัพย์สิน
ดังกล่าวคืนตามลาดับดังต่อไปนี้
1) เงินสารองเ�อความมั่นคงของสานักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์
2) ทรัพย์สินสมทบเพิ่มเติมตามสัดส่วนที่สมาชิกแต่ละรายสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหาย
3) เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือภายหลังหักเงินสมทบเข้ากองทุน
ทดแทนความเสียหายจากตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่หนึ่ง
4) ทรัพย์สินที่สมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายอื่นที่ไม่ใช่รายที่ผิดนัดหรือ
รายที่ไม่ได้กระทาให้เกิดความเสียหายต่อการชาระหนี้ของสานักหักบัญชี แล้วแต่กรณี
5) เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลักทรัพย์ตามจานวนที่สานักหักบัญชีประกาศกาหนด
เป็นส่วนที่หนึ่ง
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6) ทรัพย์สินที่สมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายที่ผิดนัดหรือรายที่กระทาให้เกิดความ
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เสียหายต่อการชาระหนี้ของสานักหักบัญชี แล้วแต่กรณี

2) ทรัพย์สินสมทบเพิ่มเติมตามสัดส่วนที่สมาชิกแต่ละรายสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหาย
3) เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือภายหลังหักเงินสมทบเข้ากองทุน
ทดแทนความเสียหายจากตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่หนึ่ง
4) ทรัพย์สินที่สมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายอื่นที่ไม่ใช่รายที่ผิดนัดหรือ
รายที่ไม่ได้กระทาให้เกิดความเสียหายต่อการชาระหนี้ของสานักหักบัญชี แล้วแต่กรณี
5) เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายจากตลาดหลักทรัพย์ตามจานวนที่สานักหักบัญชีประกาศกาหนด
เป็นส่วนที่หนึ่ง
6) ทรัพย์สินที่สมทบกองทุนทดแทนความเสียหายในส่วนของสมาชิกรายที่ผิดนัดหรือรายที่กระทาให้เกิดความ
เสียหายต่อการชาระหนี้ของสานักหักบัญชี แล้วแต่กรณี
7) หลักทรัพย์เ�อความมั่นคงของสมาชิกรายที่ผิดนัดหรือรายที่กระทาให้เกิดความเสียหายต่อการชาระหนี้ของ
สานักหักบัญชี
การจัดสรรทรัพย์สินคืนตาม 2) และ 4) ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ได้มีการนาทรัพย์สินดังกล่าวออกใช้
เมื่อสานักหักบัญชีมีมติให้สมาชิกพ้นสมาชิกภาพ สานักหักบัญชีจะคืนทรัพย์สินที่สมาชิกวางไ�เ�อความ
มั่นคงของการชาระหนี้ของสานักหักบัญชี รวมทั่งผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินดังกล่าวในจานวนที่เหลืออยู่
ภายหลังจากหักหนี้รวมถึงค่าเสียหายและค่าปรับทั่งหมดที่สมาชิกค้างชาระต่อสานักหักบัญชี ภายในระยะเวลาที่
สานักหักบัญชีกาหนด
ก�มกิจการได้แสดงทรัพย์สินที่สมาชิกสมทบเป็นทรัพย์สินเ�อความมั่นคงตามหลักเกณ�ที่กาหนดเป็น
รายการแยกต่างหากในบัญชี “ทรัพย์สินเ�อความมั่นคงและผลประโยชน์” ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และ
ได้แสดงภาระหนี้สินในบัญชี “เ�าหนี้ทรัพย์สินเ�อความมั่นคงและผลประโยชน์” ภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทรัพย์สินเ�อความมั่นคงและผลประโยชน์ ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ทรัพย์สินเ�อความมั่นคงและผลประโยชน์ ประกอบด้วย

เงินลงทุนที่บริหารโดยสานักหักบัญชี
เงินลงทุนที่บริหารโดยสานักหักบัญชี
เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน
รวม กาไรขาดทุน
รวมดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น
รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
รวมเงินลงทุน
รวมเงินลงทุน
หัก:
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมทรัพย์สินเ�อความมั่นคง
รวมทรัพย์สินเ�อความมั่นคง
และผลประโยชน์ - สุทธิ
และผลประโยชน์ - สุทธิ

เงินสมทบ
เงินสมทบ
ผลประโยชน์สะสม
ผลประโยชน์สะสม

หลััหลักทรัพย์เ�อความมั่นคง
กทรััพย์์เพื่่�อความมั่่�นคง
หลักทรัพย์เ�อความมั่นคง
และผลประโยชน์์
และผลประโยชน์
และผลประโยชน์
2563
2564
2563
2564 2563
505,498
505,498
10,977
469
10,977
469
329,046
200,336
329,046
200,336
340,023
200,805
340,023
200,805
222
173
222
173
39
51
39
51
340,284
201,029
340,284
201,029
340,284
706,527
340,284
706,527
(77)
(77)
340,284
706,450
340,284
706,450

งบการเงิิ
นรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม ยหาย
กองทุุ
นทดแทนความเสีี
กองทุนทดแทนความเสียหาย
กองทุนทดแทนความเสียหาย
และผลประโยชน์์
และผลประโยชน์
และผลประโยชน์
2564
2563
2564
2563
2564 2563 2,437
252
2,437
252
1,690,355
1,491,176
1,690,355
1,491,176
1,692,792
1,491,428
1,692,792
1,491,428
1,122
1,205
1,122
1,205
14,926
17,825
14,926
17,825
1,708,840
1,510,458
1,708,840
1,510,458
1,708,840
1,510,458
1,708,840
1,510,458
1,708,840
1,510,458
1,708,840
1,510,458

(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย:
(หน่วย: พันบาท)

รวม
รวม
2564 รวม 2563
2563
2564
2564 2563
505,498
505,498
13,414
721
13,414
721
2,019,401
1,691,512
2,019,401
1,691,512
2,032,815
1,692,233
2,032,815
1,692,233
1,344
1,378
1,344
1,378
14,965
17,876
14,965
17,876
2,049,124
1,711,487
36
2,049,124
1,711,487
2,049,124
2,216,985
2,049,124
2,216,985
(77)
(77)
2,049,124
2,216,908
2,049,124
2,216,908

(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กองทุนทดแทนความเสียหาย
กองทุนทดแทนความเสียหาย
และผลประโยชน์
และผลประโยชน์2563
2564
2564
2563 189
100,000
100,000
100,000
100,000
50,613
50,723
50,613
50,723

สินทรัพย์อื่น
ดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์อื่น
รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
สินทรัพย์อื่น
รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
รวมเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
รวมเงินลงทุน
หัก:
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
รวมเงินลงทุน
หัก:
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมทรัพย์สินเ�อความมั่นคง
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมทรัพย์สินเ�อความมั่นคง
และผลประโยชน์
- สุทธิ
รวมทรัพย์สินเ�อความมั่นคง
และผลประโยชน์ - สุทธิ
และผลประโยชน์ - สุทธิ

39
222
39
340,284
39
340,284
340,284
340,284
340,284
340,284
340,284
340,284
340,284

51
173
51
201,029
51
201,029
706,527
201,029
706,527
706,527
(77)
(77)
(77)
706,450
706,450
706,450

14,926
1,122
14,926
1,708,840
14,926
1,708,840
1,708,840
1,708,840
1,708,840
1,708,840
1,708,840
1,708,840
1,708,840

17,825
1,205
17,825
1,510,458
17,825
1,510,458
1,510,458
1,510,458
1,510,458
1,510,458
1,510,458
1,510,458
1,510,458

14,965
1,344
14,965
2,049,124
14,965
2,049,124
2,049,124
2,049,124
2,049,124
2,049,124
2,049,124
2,049,124
2,049,124

17,876
1,378
17,876
1,711,487
17,876
1,711,487
2,216,985
1,711,487
2,216,985
2,216,985
(77)
(77)
(77)
2,216,908
2,216,908
2,216,908
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิ
จการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กองทุุ
นทดแทนความเสีียหาย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กองทุนทดแทนความเสียหาย
กองทุนทดแทนความเสียหาย
และผลประโยชน์์
กองทุนทดแทนความเสียหาย
และผลประโยชน์
และผลประโยชน์2563
2564
และผลประโยชน์2563
2564
2564
2563
2564
2563
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,613
50,723
50,613
50,723
50,613
50,723
150,613
150,723
150,613
150,723
150,613
150,723

เงินสมทบ
เงินสมทบ
เงินสมทบ
ผลประโยชน์สะสม
ผลประโยชน์สะสม
ผลประโยชน์สะสม
รวมทรัพย์สินเ�อความมั่นคงและผลประโยชน์ - สุทธิ
รวมทรัพย์สินเ�อความมั่นคงและผลประโยชน์ - สุทธิ
รวมทรัพย์สินเ�อความมั่นคงและผลประโยชน์ - สุทธิ

เงิงินนนลลงงทุทุน
โโดดยยสสาานันัก
หัหัก
ญ
ทุทุนนนนที่ที่บ
ที่ที่บที่่�บบบริริห
ริริหหหริิาาหรรารโดยสำำ
นันักกก�นั
หัหักกกักบับัญ
บับัญ
ญกชีชีบััญชีี
เงิิเเงิงิน
ลงทุุ
หัั
งิงินนวันที่
ลงทุทุนน31ที่ที่บบธันวาคม
ริริหหารโดย2563
สานันักกหัหัก
กบับัญ
ญชี
ณ
เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ
0.05 -- 0.30
0.30 ต่อปี
ต่อปี (2564:
(2564: ไม่มี)
ไม่มี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05
ณ
วันที่ 315 พฤษภาคม
ธันวาคม 2563
เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ
0.05มีมติอ��ติการจัดการหลักทรัพย์เ�อ
- 0.30 ต่อปี (2564: ไม่มี)
เ�อวันที่
2564
ที่ประ�มคณะบริหารเงินลงทุนของสานักหักบัญชี
เ�อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ประ�มคณะบริหารเงินลงทุนของสานักหักบัญชี มีมติอ��ติการจัดการหลักทรัพย์เ�อ
เ�อวันที่
5 พฤษภาคม 2564 ที่ประ�มคณะบริหารเงินลงทุนของสานักหักบัญชี
ความมั่นคงและผลประโยชน์
โดยให้รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยสานักหักบัญชีมีมติอ��ติการจัดการหลักทรัพย์เ�อ
และเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุน
ความมั่นคงและผลประโยชน์
โดยให้รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยสานักหักบัญชี
และเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุน
ความมั่นคงและผลประโยชน์
โดยให้รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยสานักหักบัญชี และเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุน
ส่วนบุคคลเ�าด้วยกัน
พร้อม�งส่งมอบเงินลงทุนที่บริหารโดยสานักหักบัญชีให้กับกองทุนส่วนบุคคลเ�อบริหารภายใ�
ส่วนบุคคลเ�าด้วยกัน
พร้อม�งส่งมอบเงินลงทุนที่บริหารโดยสานักหักบัญชีให้กับกองทุนส่วนบุคคลเ�อบริหารภายใ�
ส่วนบุคคลเ�าด้วยกัน
พอร์ตการลงทุนเดียวกันพร้อม�งส่งมอบเงินลงทุนที่บริหารโดยสานักหักบัญชีให้กับกองทุนส่วนบุคคลเ�อบริหารภายใ�
พอร์ตการลงทุนเดียวกัน
พอร์ตการลงทุนเดียวกัน
งิงินนนลลงงทุทุน
ทุทุนนนที่ที่บ
ที่ที่บบบริริห
ริริหหหาารรโโดดยยกกอองงทุทุน
ทุทุนนนส่ส่ว
ส่ส่วววนนบุบุค
บุบุคคคคคลล
เเงิงิน
ลลงทุุ
งทุทุนน31นที่ที่บ
โด2564
ยกองและ
ทุทุนนส่ส่ว2563
วนส่่บุบุคควเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
คนบุุ
ล คคล
เงิิณเงิงินนวันที่
ที่่�บธันวาคม
บริริหหริิาหรารโดยกองทุุ
แห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 11 แห่ง
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 1 แห่ง
นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการลงทุนของ
นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการลงทุนของ
นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการลงทุนของ
สานักหักบัญชี สาหรับปีสิ่นสุดวันที่
สาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564 เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล มีอัตราผลตอบแทน
มีอัตราผลตอบแทน
สานักหักบัญชี
สานักหักบัญชี
สาหรับปีสิ่นสุดวันที่
2564 ระหว่างร้อยละ
เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
มีอัตราผลตอบแทน
จากการบริหารระหว่างร้อยละ
0.19 -- 31
0.20ธันวาคม
ต่อปี (2563:
(2563:
2.19 -- 2.23
2.23 ต่อปี)
ต่อปี)
จากการบริหารระหว่างร้อยละ
0.19
0.20
ต่อปี
ระหว่างร้อยละ 2.19
จากการบริหารระหว่างร้อยละ 0.19 - 0.20 ต่อปี (2563: ระหว่างร้อยละ 2.19 - 2.23 ต่อปี)
37
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เ�าหนี้ทรัพย์สินเ�อความมนคงและผลประโยชน์ ประกอบด้วย
37
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เ�าหนี้ทรัพย์สินเ�อความมนคงและผลประโยชน์ ประกอบด้วย
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย: พันบาท) 37

เงินสมทบ
ผลประโยชน์สะสม
เงินสมทบ
รวมเ�าหนี้ทรัพย์สินเ�อความมนคง
ผลประโยชน์สะสม
และผลประโยชน์
รวมเ�าหนี้ทรัพย์สินเ�อความมนคง
และผลประโยชน์

หลักทรัพย์เ�อความมนคง
หลัักทรััพย์์เพื่่�อความมั่่�นคง
และผลประโยชน์
* *
หลักทรัพย์เ�อความมนคง
และผลประโยชน์์
2564และผลประโยชน์
2563*
2564
2563
339,912
705,000
2564
2563
372
2,071
339,912
705,000
372
2,071
340,284
707,071

*กาหนดจ่ายคืนผลประโยชน์สะสมแก่สมาชิกทุก 6 เดือน

*กาหนดจ่ายคืนผลประโยชน์สะสมแก่สมาชิกทุก 6 เดือน

340,284

707,071

งบการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม
งบการเงินรวม
กองทุนทดแทนความเสียหาย
กองทุุนทดแทนความเสีียหาย
และผลประโยชน์
รวม รวม
กองทุนทดแทนความเสียหาย
และผลประโยชน์์
2564 และผลประโยชน์
2563
2564
2563
รวม
2564
2563
2564
2563
1,392,540
2564 1,193,293
2563 1,732,452
2564 1,898,293
2563
165,687
166,508
166,059
168,579
1,392,540
1,193,293
1,732,452
1,898,293
165,687
166,508
166,059
168,579
1,558,227
1,359,801
1,898,511
2,066,872

1,558,227

1,359,801

1,898,511

2,066,872

19. เงิงินนสารองเ�ออความมั่มั่นนคงของสานันักกหัก
หักบั
บัญญ
19. เงินสารองเ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ
เงิงินนสารองเ�ออความมั่มั่นนคงของสานันักกหัหักกบั
บัญญ ในส่วนงองตลาดหลักทรัพย์ จัด�ง�นเ�อเ�นแห�งเงินทุนให้แก่
สานักหักบัญชี
เ�อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการ�ดาดชาระราคาหรือ�ดาดส่งมอบหลักทรัพย์
หรือความเสียหาย
เงินสารองเ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ
ในส่วนงองตลาดหลักทรัพย์ จัด�ง�นเ�อเ�นแห�งเงินทุนให้แก่
ที่อาจเกิดจากการกระทาของสมาชิกในกิจการที่เกี่
ยวกับการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสานักหักบัญชีหรือความเสียหาย
สานักหักบัญชี เ�อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการ�ดาดชาระราคาหรือ�ดาดส่งมอบหลักทรัพย์
เมื่อวันที่
14 มกราคม 2558 และวันที่ 27 เมษายน
2559 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้กันวงเงินสารอง
ที่อาจเกิดจากการกระทาของสมาชิกในกิจการที่เกี่
ยวกับการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสานักหักบัญชี
รายงานประจำำ�ปีี 2564
190 เ�อความมนคงงองสาากกกกบัญหลักทรัพย์และอ�พัน�
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 และวันที่ 27 เมษายน 2559ตามที่องค์กรกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้กันวงเงินสารอง
ได้กาหนดมาตรฐานสาหรับสานักหักบัญชี เ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
เ�อความมนคงงองสาากกกกบัญหลักทรัพย์และอ�พัน� ตามที่องค์กรกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
และรองรับการงยายธุรกิจในอนาคต โดยตลาดหลักทรัพย์จะทยอยจัดสรรเงินสารองเ�อความมนคงจนครบจานวน

เงินสมทบ
ผลประโยชน์สะสม
ผลประโยชน์สะสม
เงินสมทบ
รวมเ�าหนี้ทรัพย์สินเ�อความมนคง
รวมเ�าหนี้ทรัพย์สินเ�อความมนคง
ผลประโยชน์สะสม
และผลประโยชน์
และผลประโยชน์
รวมเ�าหนี้ทรัพย์สินเ�อความมนคง
และผลประโยชน์
*กาหนดจ่ายคืนผลประโยชน์สะสมแก่สมาชิกทุก
6 เดือน
*กาหนดจ่ายคืนผลประโยชน์สะสมแก่สมาชิกทุก 6 เดือน

1199..
119.
9.

339,912
2564
372
372
339,912
372
340,284
340,284

705,000
2563
2,071
2,071
705,000
2,071
707,071
707,071

1,392,540
2564
165,687
165,687
1,392,540
165,687
1,558,227
1,558,227

1,193,293
2563
166,508
166,508
1,193,293
166,508
1,359,801
1,359,801

1,732,452
2564
166,059
166,059
1,732,452
166,059
1,898,511
1,898,511

1,898,293
2563
168,579
168,579
1,898,293
168,579
2,066,872
2,066,872

340,284

707,071

1,558,227

1,359,801

1,898,511

2,066,872

*กาหนดจ่ายคืนผลประโยชน์สะสมแก่สมาชิกทุก 6 เดือน

งิงิน
มั่มั่นนนคคงงขขอองงสสาานันัก
นันัก
หัหัก
บัญญญ
บั
เเงิงิน
นนสสาารรอองงเเ��ออออคคววาามมมั่มั่น
กกหัหัก
กกบั
บัญ
เงิิเงินสารองเ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ
�นั
กบััญชีี
เเงินสารองเ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ
งิงินนนสสำำาร�ร
ององเพื่่
เ�ออค�อวาความมั่่�
มมั่มั่นนคงขนองคงของสำำ
สานันักกหัหักกบั
บัญ
ญ ักหััในส่วนงองตลาดหลักทรัพย์
ในส่วนงองตลาดหลักทรัพย์
จัด�ง�นเ�อเ�นแห�งเงินทุนให้แก่
จัด�ง�นเ�อเ�นแห�งเงินทุนให้แก่
สานักหักบัญชี เ�อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการ�ดาดชาระราคาหรือ�ดาดส่งมอบหลักทรัพย์
เ�อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการ�ดาดชาระราคาหรือ�ดาดส่งมอบหลักทรัพย์
หรือความเสียหาย
เงินสารองเ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ
ในส่วนงองตลาดหลักทรัพย์ จัด�ง�นเ�อเ�นแห�งเงินทุนให้แก่
สานักหักบัญชี
หรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดจากการกระทาของสมาชิกในกิจการที่เกี่
วกับการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสานักหักบัญชี
สานักหักบัญชี
เ�อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการ�ดาดชาระราคาหรือ�ดาดส่งมอบหลักทรัพย์
หรือความเสียหาย
ที่อาจเกิดจากการกระทาของสมาชิกในกิจการที่เกี่
ยยวกับการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสานักหักบัญชี
ที่อาจเกิดจากการกระทาของสมาชิกในกิจการที่เกี่
ยวกับการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสานักหักบัญชี
เมื่อวันที่ 14
14 มกราคม
มกราคม 2558
2558 และวันที่
และวันที่ 27
27 เมษายน
เมษายน
2559 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้กันวงเงินสารอง
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้กันวงเงินสารอง
เมื่อวันที่
2559
เ�อความมนคงงองสาากกกกบัญหลักทรัพย์และอ�พัน�
ตามที่องค์กรกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
เมื่อวันที่
14 มกราคม 2558 และวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติให้กันวงเงินสารอง
เ�อความมนคงงองสาากกกกบัญหลักทรัพย์และอ�พัน�
ตามที่องค์กรกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ได้กาหนดมาตรฐานสาหรับสานักหักบัญชี เ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ
เ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ
และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
เ�อความมนคงงองสาากกกกบัญหลักทรัพย์และอ�พัน�
ตามที่องค์กรกากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ได้กาหนดมาตรฐานสาหรับสานักหักบัญชี
และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
และรองรับการงยายธุรกิจในอนาคต โดยตลาดหลักทรัพย์จะทยอยจัดสรรเงินสารองเ�อความมนคงจนครบจานวน
โดยตลาดหลักทรัพย์จะทยอยจัดสรรเงินสารองเ�อความมนคงจนครบจานวน
ได้กาหนดมาตรฐานสาหรับสานักหักบัญชี
เ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
และรองรับการงยายธุรกิจในอนาคต
5,690.00 ล้านบาท
ล้านบาท ภายในปี
ภายในปี 2563
2563 ทั่งนี้
ทั่งนี้ ณณ วันที่
วันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564 เงินสารองเ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ
เงินสารองเ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ
และรองรับการงยายธุรกิจในอนาคต
โดยตลาดหลักทรัพย์จะทยอยจัดสรรเงินสารองเ�อความมนคงจนครบจานวน
5,690.00
มีจานวน 5,702.03
5,702.03
ล้านบาท
(2563:
5,804.07
ล้านบาท)
5,690.00
ล้านบาทล้านบาท
ภายในปี(2563:
25635,804.07
ทั่งนี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 เงินสารองเ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ
มีจานวน
ล้านบาท)
มีจานวน 5,702.03 ล้านบาท (2563: 5,804.07 ล้านบาท)
วันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564 และ
และ 2563
2563 เงินสารองเ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ
เงินสารองเ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ณณ วันที่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินสารองเ�อความมนคงงองสาากกกกบัญ ประกอบด้วย (หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย:
งบการเงิินรวม
งบการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
2563
2564งบการเงินรวม 2563
2563
2564
ทุทุน
ที่ที่บ
ารรโโดดยยกกอองงทุทุน
ทุทุน
บุบุคคคคคคล
เงิิงิงิน
ที่่�บบริริห
ริิริริห
ส่่ส่ส่วววนนนบุุ
2564
2563
เเงิงิน
นนลลลงทุุ
งงทุทุน
นนที่ที่บ
หหาารโดยกองทุุ
นนส่ส่ว
บุบุค
ลล
เงินฝากออมทรัพย์
3,408
3,599
เงิงินนลงทุทุนนที่ที่บบริริหหารโดยกองทุทุนนส่ส่ววนบุบุคคคล
เงินฝากออมทรัพย์
3,408
3,599
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
5,688,931
5,790,352
เงินฝากออมทรัพย์
3,408
3,599
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
5,688,931
5,790,352
รวม
5,692,339
5,793,951
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
5,688,931
5,790,352
รวม
5,692,339
5,793,951
ดอกเบี้ยค้างรับ
5,156
6,543
รวม
5,692,339
5,793,951
ดอกเบี้ยค้างรับ
5,156
6,543
สินทรัพย์อื่น
4,534
3,571
ดอกเบี้ยค้างรับ
5,156
6,543
สินทรัพย์อื่น
4,534
3,571
รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
5,702,029
5,804,065
สินทรัพย์อื่น
4,534
3,571
รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
5,702,029
5,804,065
รวมเงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
5,702,029
5,804,065
วันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564 และ
และ 2563
2563 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ณณ วันที่
แห่ง
ณ22 แห่ง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
2นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการลงทุนของ
แห่ง
สานักหักบัญชี สาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลมีอัตราผลตอบแทน
38
38
จากการบริหารระหว่างร้อยละ 0.17 - 0.18 ต่อปี (2563: ระหว่างร้อยละ 1.94 - 2.20 ต่อปี)
38

20. สิสินนทรัพ
รัพย์ย์ไไม่ม่หหมุมุนนเวีวียยนอื่อื่นน

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
เงินมัดจา
รวม
21. เจ้จ้าาหนี้นี้กการค้ค้าาและเจ้จ้าาหนี้อื่
นี้อื่นน

งบการเงินรวม
2564
2563
447,873
10,020
2,485
457,893
2,485

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
415,930
10,010
2,485
425,940
2,485
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นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการลงทุนของ
นโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลอิงจากระเบียบการฝากเงินกับสถาบันการเงินและนโยบายการลงทุนของ
สานักหักบัญชี
สานักหักบัญชี สาหรับปีสิ่นสุดวันที่
สาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564 เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลมีอัตราผลตอบแทน
เงินลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลมีอัตราผลตอบแทน
จากการบริหารระหว่างร้อยละ
0.17
0.18
ต่อปี
(2563:
จากการบริหารระหว่างร้อยละ 0.17 - 0.18 ต่อปี (2563: ระหว่างร้อยละ
ระหว่างร้อยละ 1.94
1.94 -- 2.20
2.20 ต่อปี)
ต่อปี)
2200.. สิสิน
รัรัพ
อื่อื่น
20.	สิิ
ย์์หหไมุมุน
ม่่นนหเเวีวีวีย
มุุยยนนนเวีี
สิสินนนนทททรัั
รัรัพพพย์ย์ไ
ย์ย์ไพไไม่ม่ห
ม่ม่ห
มุมุน
วีย
อื่อื่นนนยนอื่่�น

ภาษีเงินได้ถูกหัก
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ
ณ ที่จ่ายรอขอคืน
ที่จ่ายรอขอคืน
เงินมัดจา
เงินมัดจา
รวม
รวม

งบการเงิินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
447,873
-447,873
10,020
2,485
10,020
2,485
457,893
2,485
457,893
2,485

(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
2564
2563
415,930
-415,930
10,010
2,485
10,010
2,485
425,940
2,485
425,940
2,485

2211.. เเเจ้้
จ้จ้า
กกาากรรค้ค้า
าาแแลละะาเเและเจ้้
จ้จ้จ้า
จ้าาหหานี้นี้ก
จ้า
นี้นี้ก
ค้ค้า
จ้าาาหหนี้นี้อื่
นี้นี้อื่อื่น
อื่นานนหนี้้�อื่่�น
21.
หนี้้�
ารค้้
งบการเงินรวม
งบการเงิิ
นรวม
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 6)
(หมายเหตุ 6)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้เงินประกันการชาระราคา
เจ้าหนี้เงินประกันการชาระราคา
เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียน
เงินปันผลรับจากงานนายทะเบียน
รอจ่ายคืนผู้ลงทุน
รอจ่ายคืนผู้ลงทุน
ผลประโยชน์ทางการเงินค้างจ่าย
ผลประโยชน์ทางการเงินค้างจ่าย
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
อื่น ๆ
อื่น ๆ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย:
(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
113,410
29,880
113,410
29,880

2564
2564
827,963
827,963

2563
2563
29,904
29,904

582,978
582,978
1,319,187
1,319,187
4,436
4,436

361,641
361,641
1,297,050
1,297,050
541,427
541,427

587,754
587,754
1,259,213
1,259,213
-

363,001
363,001
1,262,067
1,262,067

96,991
96,991
167,738
167,738
2,999,293
2,999,293

93,505
93,505
76,323
76,323
59,735
59,735
37,674
37,674
2,497,259
2,497,259

37,554
37,554
1,997,931
1,997,931

-

-

59,735
59,735
11,591
11,591
1,726,274
1,726,274

39
39
192

รายงานประจำำ�ปีี 2564

2222. . หหนี้นี้สินี้นี้สิ
สินนนหหมุมุน
นเวีวียยยนนอื่อื่น
น
มุมุน
22. หนี้้�
หนี้สิ
นี้สิน
มุมุนนนเเนวีวีย
วีวียเวีี
ยนยอื่อื่น
อื่อื่นนนนอื่่�น
22.
สิสินนินหหมุุ

ภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก
ภาษีเงินได้หัก ณณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินประกันต่าง
ๆๆ
เงินประกันต่าง
เงินประกันต่าง ๆ
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
ประมาณการหนี้สินสาหรับผลประโยชน์
พนักงานจากสิทธิการลาพักร้อนสะสม
พนักงานจากสิทธิการลาพักร้อนสะสม
พนักงานจากสิทธิการลาพักร้อนสะสม
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
กองทุนเงินทองของมีค่า
กองทุนเงินทองของมีค่า
กองทุนเงินทองของมีค่า
อื่นอื่นๆๆ
อื่น ๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงิิ
นรวม
งบการเงินรวม
2564
2563
2564
2563
2564
2563
92,987
57,689
92,987
57,689
92,987
57,689
39,573
36,378
39,573
36,378
39,573
36,378

(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย:
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
11,888
9,886
11,888
9,886
11,888
9,886
31,180
29,686
31,180
29,686
31,180
29,686

68,892
68,892
68,892
30,571
30,571
30,571
11,576
11,576
11,576
5,052
5,052
5,052
248,651
248,651
248,651

68,892
68,892
68,892
23,690
23,690
23,690
11,576
11,576
11,576
812
812
812
148,038
148,038
148,038

32,872
32,872
32,872
26,533
26,533
26,533
11,576
11,576
11,576
4,210
4,210
4,210
169,258
169,258
169,258

32,872
32,872
32,872
21,047
21,047
21,047
11,576
11,576
11,576
2,338
2,338
2,338
107,405
107,405
107,405

23.	สำำ
�รองผลประโยชน์์
ระยะยาวของพนัักงาน
23. สารองผลประโยชน์ร
น์ระยะยาวของพนันักกงาน

2233.. สสาารรอองงผผลลปปรระะโโยยชชน์น์ร
น์น์รรระะยยะะยยาาววขขอองงพพนันัก
นันักกกงงาานน
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
จานวนเงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

สสำำสารา�รรอององผลประโยชน์์
ผลประโยชน์น์รรระะยรยะะะยะยาวของพนัั
ยาวของพนันักกกงงาานนต้ต้น
นนปีปี นปีี
ต้ต้น
สารองงผผลลปปรระะโโยยชชน์น์ร
น์น์รระยะยยาาววขขอองงพพนันัก
นันักกงานกต้น
ต้งานต้้
นปี
ส่วนที่รับรู้ในรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย:
ส่วนที่รับรู้ในรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย:
ส่วนที่รับรู้ในรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย:
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีตและผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริการในอดีตและผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริการในอดีตและผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
จากการจ่ายชาระผลประโยชน์
จากการจ่ายชาระผลประโยชน์
จากการจ่ายชาระผลประโยชน์
ส่วนที่รับรู้ในรายได้
ส่วนที่รับรู้ในรายได้
(ค่าใช้จ่าย)
เบ็ดเสร็จอื่น:
ส่วนที่รับรู้ในรายได้(ค่าใช้จ่าย)
(ค่าใช้จ่าย)เบ็ดเสร็จอื่น:
เบ็ดเสร็จอื่น:
(กาไร)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(กาไร)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเป�ยนแปลง�อสมม�ด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเป�ยนแปลง�อสมม�ด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเป�ยนแปลง�อสมม�ด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเป�ยนแปลง�อสมม�ทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการเป�ยนแปลง�อสมม�ทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการเป�ยนแปลง�อสมม�ทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ผลประโยชน์ค้างจ่าย
ผลประโยชน์ค้างจ่าย
ผลประโยชน์ค้างจ่าย
งผงผผลลลปปปรระระโะยโโยยชชชน์น์รน์น์ร
นันัก
ลลาาายยยปีปีปี
สสำำสาสรา�ร
รระระยะรยยะะะยะยาวของพนัั
ยะยยาาวาววขขขออองงงพพพนันัก
กกกงงงาาานนนปกปปลงานปลายปีี
ารอรองอองผลประโยชน์์
น์น์ร
นันัก

(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย:
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงิินรวมและ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินรวมและ
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
2564
2563
751,187
617,849
751,187
617,849

52,252
52,252
10,045
10,045

42,804
42,804
14,670
14,670

11,622
11,622

10,529
10,529

886
886
(73,768)
(73,768)
7,787
7,787
(5,378)
(5,378)
(23,189)
(23,189)
731,444
731,444

-50,431
50,431
26,860
26,860
(10,052)
(10,052)
(1,904)
(1,904)
751,187
751,187
193

40
40

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ่นสุดวันที่
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564 และ
และ 2563
2563 มีดังนี้
มีดังนี้
(หน่วย:
พันบาท)
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จสาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
มีดังนี้
(หน่วย:
พันบาท)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
(กาไร)
ต้นทุนบริการในอดีต
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
(กาไร)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวมและ
งบการเงินรวมและ
(หน่วย:
งบการเงินรวมและ
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิ
จการพันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2564
2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
52,252
42,804
2564
2563
52,252
42,804
10,045
14,670
52,252
42,804
10,045
14,670
11,792
1,767
10,045
14,670
11,792
1,767
(170)
8,762
11,792
1,767
(170)
8,762
73,919
68,003
(170)
8,762
73,919
68,003

73,919
68,003
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
กลุ่มกิจการคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน
กลุ่มกิจการคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 11 ปีข้างหน้า
ปีข้างหน้า เป็นจานวนประมาณ
เป็นจานวนประมาณ 10.10
10.10

ล้านบาท
(2563:
30.47
กลุ่มกิจการคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน
1 ปีข้างหน้า
เป็นจานวนประมาณ 10.10
ล้านบาท
(2563: 30.47
30.47 ล้านบาท)
ล้านบาท) (ตลาดหลักทรัพย์:
(ตลาดหลักทรัพย์: 10.10
10.10 ล้านบาท
ล้านบาท 2563:
2563:
30.47 ล้านบาท)
ล้านบาท)
ล้านบาท
(2563:
30.472564
ล้านบาท)
(ตลาดหลักทรัพย์:
10.10 ล้านบาท 2563: 30.47 ล้านบาท)
ณ
วันที่
ธันวาคม
และ
ระยะเวลาเฉ�ย�วง�าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของ
ณ
วันที่ 31
31
ธันวาคม
2564
และ 2563
2563
ระยะเวลาเฉ�ย�วง�าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มกิจการประมาณ
ปีปี (ตลาดหลักทรัพย์:
16
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 16
2563
ระยะเวลาเฉ�ย�วง�าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มกิจการประมาณ
16
(ตลาดหลักทรัพย์:
16 ปีปี 2563:
2563: 16
16 ปี)
ปี)
พนักงานของกลุ่มกิจการประมาณ 16 ปี (ตลาดหลักทรัพย์: 16 ปี 2563:
16 ปี)
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สรุปได้ดังนี้
สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สรุปได้ดังนี้

สมมติฐานที่สาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
อัตราคิดลด
ร้อยละ
0.52
ร้อยละ
0.38
อัตราคิดลด
ร้อยละ 2564
0.52 -- 3.48
3.48
ร้อยละ 2563
0.38 -- 2.89
2.89
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ
5.00
11.00
ร้อยละ
5.00
11.00
อัตราคิดลด
ร้อยละ5.00
0.52--11.00
3.48
ร้อยละ5.00
0.38--11.00
2.89
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตราการเป�ยนแปลงในจานวนพนักงาน
ร้อยละ
0.00
12.00
ร้อยละ
0.00
12.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 5.00
อัตราการเป�ยนแปลงในจานวนพนักงาน
0.00 - 11.00
12.00
0.00 - 11.00
12.00
อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ
ปรับปรุงร้อยละ
3
ของ
ปรับปรุงร้อยละ
33 ของ
อัตราการเป�ยนแปลงในจานวนพนักงาน
ร้อยละ 0.00 - 12.00
ร้อยละ 0.00 - 12.00
อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ
ปรับปรุงร้อยละ
3 ของ
ปรับปรุงร้อยละ
ของ
TMO2017
TMO2017
อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ
ปรับปรุงร้อยละ
ปรับปรุงร้อยละ
TMO20173 ของ
TMO20173 ของ
เกษียณอายุ
60
ปี
60
TMO2017
TMO2017
เกษียณอายุ
60 ปี
60 ปีปี
เกษียณอายุ
60 ปี
60 ปี
ผลกระทบของการเป�ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญ�อ�ลค่าปัจจุบันของภาระ�กพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
ผลกระทบของการเป�ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญ�อ�ลค่าปัจจุบันของภาระ�กพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน
ผลกระทบของการเป�ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญ�อ�ลค่าปัจจุบันของภาระ�กพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ
ณ วันที่
วันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564 และ
และ 2563
2563 สรุปได้ดังนี้
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย:
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การเป�ยนแปลงในข้อสมมติ
การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ
การเป�ยนแปลงในข้อสมมติ
การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่่�
ย
นแปลงในข้้
อ
สมมติิ
การเพิ่่
�มขึ้้�นของข้้อสมมติิ
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
การเป�ยนแปลงในข้อสมมติ
การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ
2564
2563
2564
2563
ร้อยละ
0.5
ร้อยละ
(38,989)
(44,114)
0.5
ร้อยละ
ร้อยละ
(38,989)
(44,114)
25640.5
25630.5
2564
2563
ร้อยละ 0.5
ร้อยละ 0.5
(38,989)
(44,114)
ร้อยละ
ร้อยละ
81,018
91,742
ร้อยละ 11
ร้อยละ 11
81,018
91,742
ร้อยละ
20
ร้อยละ
20
(22,414)
(25,805)
ร้อยละ
ร้อยละ
(22,414)
(25,805)
ร้อยละ20
1
ร้อยละ20
1
81,018
91,742
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
(22,414)
(25,805)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิิ
นรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ

อัตราคิดลด
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้น
อัตราการเพิ่มขึ้น
อัตราคิดลด
ของเงินเดือน
ของเงินเดือน
อัตราการเพิ่มขึ้น
อัตราการลาออก
อัตราการลาออก
ของเงินเดือน
อัตราการลาออก
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(หน่วย: พันบาท)
การลดลงของข้อสมมติ
การลดลงของข้อสมมติ
การลดลงของข้้อสมมติิ
2564
2563
2564
2563
การลดลงของข้อสมมติ
2564
2563
42,181
47,943
42,181
47,943
2564
2563
42,181
(70,756)
(70,756)
23,776
23,776
(70,756)
23,776

47,943
(79,391)
(79,391)
27,458
27,458
(79,391)
27,458

41
41
41
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24. เงิินกองทุุน

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลืลืออ ณ วัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2563
ยอดคงเหลือ
ลือ ณ วัวันนที่ 1 มกราคม 2564
รายได้
ยอดคงเ(ค่าใช้จ่าย)
หลืลืออ ณ วัวันนที่เบ็ดเสร็จอื่น
1 มกราคม-2สุทธิจากภาษีเงินได้
564
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือ
ลือ ณ วัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2564
ยอดคงเหลืลืออ ณ วัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2564

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ยอดคงเหลือ
ลือ ณ วัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2563

ยอดคงเหลือ
ลือ ณ วัวันนที่ 1 มกราคม 2563
จัดสรรเงินกองทุน�วไป
ยอดคงเหลืลืออ ณ วัวันนที่ 1 มกราคม 2563
จัดสรรระหว่างเงินกองทุนสารอง
จัดสรรเงินกองทุน�วไป
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
จัดสรรระหว่างเงินกองทุนสารอง
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้

เงินกองทุนสารอง
เ�อการ�าระราคา
เงิินเงินกองทุนสารอง
กองทุุนสำำ�รอง
เพื่่เ�อการ�าระราคา
อ� การชำำ
�ระราคา
และส่งมอบ
และส่่
งมอบ
หมายเหตุ
หลักทรัพย์
และส่งมอบ
หมายเหตุุ
หลัั
กทรััพย์์
4,440,000
หมายเหตุ
หลักทรัพย์
24.2
4,440,00024.124.2
และ 24.2
(1,000,000)
25.2
24.1 และ 24.2
(1,000,000)25.2
25.2
-3,440,000
25.2
3,440,000
3,440,000
25.2
3,440,00025.2
25.2
-3,440,000
25.2
3,440,000
2,250,000
2,250,000
2,250,000-2,250,000
2,250,000
100,000
100,000
100,000 -100,000
100,000

115,258
115,258
115,258 778
116,036
778
116,036

502,931
502,931
502,931 9,417
512,348
9,417
512,348

งบการเงินรวม
เงินกองทุนสารอง
เงิิเงินกองทุน
นกองทุุน
เ�อการ�าระหนี้
เงินกองทุนเ�อการ
เงิิเงินกองทุนสารอง
นกองทุุนสำำ�รอง
ในตลาด
เงินกองทุน เงินกองทุนเ�อการ
สงเคราะห์
เงินกองทุน
เพื่่เ�อการ�าระหนี้
�อการชำำ
�ระหนี้้�
เงิินกองทุุ
นเพื่่�อ
ในตลาด
เงิิเงินกองทุน
นกองทุุนความ การสงเคราะห์์
เงิิเงินกองทุน
นกองทุุน
สัญญาซื้อขาย
ชดเชย
ด้านสวัสดิการ
คุ้มครองผู้ลงทุนใน
ในตลาด
สงเคราะห์
สััญญาซื้้�
อขาย
ชดเชย
ด้้านสวัั
สดิิการ คุ้้�มครองผู้้�
ลงทุุน
ล่วงหน้า
เสียหาย
พนักงาน
หลักทรัพย์
สัญญาซื้อขาย
ชดเชย
ความ ด้านสวัสดิการ
คุ้มครองผู้ลงทุนใน
ล่่วงหน้้า
ความเสีียหาย
พนัักงาน
ในหลัักทรััพย์์
1,000,000
100,000
113,997
495,774
ล่วงหน้า
เสียหาย
พนักงาน
หลักทรัพย์
250,000
1,000,000
100,000
113,997
495,774 1,000,000
250,000
---1,000,000
-1,261
7,157
2,250,000
100,000
115,258
502,931
1,261
7,157

งบการเงิิ
นรวม
เงินกองทุน

56,919
56,919
56,919 514
57,433
514
57,433

21,242,070
21,242,070
65,095
21,242,070
1,585,922
65,095
22,893,087
1,585,922
22,893,087

เงินกองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนใน
เงิินกองทุุ
น
เงินกองทุนคุ้มครองผู้
คุ้้�มครองผู้้�
ล
สัญญาซื้อขาย
ลงทุนในงทุุน
ในสััญญาซื้้�
อขาย
ล่วงหน้า
เงินกองทุน�วไป
สัญญาซื้อขาย
ล่่วงหน้้า
เงิินกองทุุนทั่่�วไป
20,208,850
ล่วงหน้า56,196 เงินกองทุน�วไป
(250,000)
56,196
20,208,850
-(250,000) (61,720)
723
1,344,940
(61,720)
56,919
21,242,070
723
1,344,940

24. เงิงินนกองทุทุนน
24. เการเป�ยนแปลงส่วนของเงินกองทุนสาหรับ��นสุดวันที่
งิงินนกองทุทุนน
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แยกแสดงได้ดังนี้
การเป�ยนแปลงส่วนของเงินกองทุนสาหรับ��นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แยกแสดงได้ดังนี้

42
42

รวม
รวม
26,414,817
รวม
26,414,817 -(61,720)
1,354,081
(61,720)
27,707,178
1,354,081
27,707,178
27,707,178
65,095
27,707,178
1,596,631
65,095
29,368,904
1,596,631
29,368,904

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
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ยยออดดคคงงเเหหลืลือ
ลืลือออ ณณ วัวัน
วัวัน
นนที่ที่ 3311 ธัธัน
ธัธัน
นนววาาคคมม 22556644

ยยออดดคคงงเเหหลืลือ
ลืลือออ ณณ วัวัน
วัวัน
นนที่ที่ 11 มมกกรราาคคมม 22556644
รายได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
(ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น
เบ็ดเสร็จอื่น -- สุทธิจากภาษีเงินได้
สุทธิจากภาษีเงินได้
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

ยยออดดคคงงเเหหลืลือ
ลืลือออ ณณ วัวัน
วัวัน
นนที่ที่ 3311 ธัธัน
ธัธัน
นนววาาคคมม 22556633

ยยออดดคคงงเเหหลืลือ
ลืลือออ ณณ วัวัน
วัวัน
นนที่ที่ 11 มมกกรราาคคมม 22556633
จัดสรรเงินกองทุน�วไป
จัดสรรเงินกองทุน�วไป
จัดสรรระหว่างเงินกองทุนสารอง
จัดสรรระหว่างเงินกองทุนสารอง
รายได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
(ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่น
เบ็ดเสร็จอื่น -- สุทธิจากภาษีเงินได้
สุทธิจากภาษีเงินได้
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

25.2
25.2
25.2
25.2
3,440,000
3,440,000

3,440,000
3,440,000
---

เงินกองทุนสารอง
เงินกองทุนสารอง
เงิินกองทุุนสำำ�รอง
เ�อการชาระราคา
เพื่่เ�อการชาระราคา
อ� การชำำ�ระราคา
และส่่
งมอบ
และส่งมอบ
และส่งมอบ
หมายเหตุุ
หลัักทรััพย์์
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หลักทรัพย์
หลักทรัพย์
4,440,000
4,440,000
24.2
24.2
-24.1
24.1 และ
และ 24.2
24.2
(1,000,000)
(1,000,000)
25.2
25.2
-25.2
25.2
-3,440,000
3,440,000

2,250,000
2,250,000

2,250,000
2,250,000
---

100,000
100,000

100,000
100,000
---

เงินกองทุนสารอง
เงินกองทุนสารอง
เงิิเ�อการชาระห�
นเ�อการชาระห�
กองทุุนสำำ�รอง
เพื่่�อการชำำ�ระหนี้้�
ในตลาด
ในตลาด
เงินกองทุน
ในตลาด
เงิิเงินกองทุน
นกองทุุน
สััสัญญาซื้อขาย
ญ
ญาซื้้�
อ
ขาย
ชดเชย
สัญญาซื้อขาย
ชดเชย
ชดเชย
ล่่วงหน้้า
ความเสีียหาย
ล่วงหน้า
ล่วงหน้า
ความเสียหาย
ความเสียหาย
1,000,000
1,000,000
100,000
100,000
250,000
250,000
-1,000,000
1,000,000
-----2,250,000
2,250,000
100,000
100,000

เงินกองทุน
เงินกองทุน

116,036
116,036

115,258
115,258
-778
778

512,348
512,348

502,931
502,931
-9,417
9,417

เงินกองทุน
เงินกองทุน
เงิินกองทุุนเพื่่�อ
เ�อการสงเคราะ�
เ�อการสงเคราะ�
เงินกองทุน
การสงเคราะห์์
เงิิเงินกองทุน
นกองทุุน
ด้้ด้านสวัสดิการ
าด้านสวัสดิการ
นสวััสดิิการ คุ้้�คุ้มครองผู้ลงทุน
มคุ้มครองผู้ลงทุน
ครองผู้้�ลงทุุน
พนัักงาน
ในหลัักทรััพย์์
พนักงาน
พนักงาน
ในหลักทรัพย์
ในหลักทรัพย์
113,997
113,997
495,774
495,774
------1,261
1,261
7,157
7,157
115,258
115,258
502,931
502,931

เงิินกองทุุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ

19,023,005
19,023,005

17,952,909
17,952,909
65,095
65,095
1,005,001
1,005,001

เงิิเงินกองทุน
นกองทุุน
เงินกองทุน
ทั่่�วไป
�วไป
�วไป
17,498,288
17,498,288
(250,000)
(250,000)
-(61,720)
(61,720)
766,341
766,341
17,952,909
17,952,909

43
43

25,441,389
25,441,389

24,361,098
24,361,098
65,095
65,095
1,015,196
1,015,196

24,361,098
24,361,098

23,648,059
23,648,059
--(61,720)
(61,720)
774,759
774,759

รวม
รวม
รวม

(หน่วย:
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)

รรายละเอีี
ายละเอีอียยยดดเงิิ
เงิน
งินกนอกองทุุ
งทุทุนนปนระประกอบด้้
กอบด้ด้ววย วย
รายละเอีอียยดเงิน
งินกองทุทุนนประกอบด้ด้ววย
224.1
4.1 เงิน
งินกกองทุุ
องทุทุนนสารองเ�ออ�อกาการชำำ
รชาระราะราคาและส่่
คาและส่ส่งงมอบหลัลักกทรัรัพพกทรััพย์์
24.1 เงิิเงิน
งินกองทุทุนนนสสำำาร�รององเพื่่
เ�ออการชาระ�ร
ราคาและส่ส่งงมอบงมอบหลัั
หลัลักกทรัรัพพ
ในปี 2540 และ 2556 าณะกรรงการตลาดบหกกทรัพอ��ติ�ดสรรเงินกองทุน�วไปเป็นจานวนเงิน 2,000 ล้านบาท
ในปี 2540 และ 2556 าณะกรรงการตลาดบหกกทรัพอ��ติ�ดสรรเงินกองทุน�วไปเป็นจานวนเงิน 2,000 ล้านบาท
และ 500 ล้านบาท ตามลาดับ รวมเป็นจานวนเงิน 2,500 ล้านบาก เ�อ�ดตั้งเป็นเงินสารองเ�อการราระราาาาละ
และ 500 ล้านบาท ตามลาดับ รวมเป็นจานวนเงิน 2,500 ล้านบาก เ�อ�ดตั้งเป็นเงินสารองเ�อการราระราาาาละ
ส่งมอบหลักทรัพย์ของสานักหักบัญชี ซึ่งดาเนินการโดยกิจการย่อยในการรองรับความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
ส่งมอบหลักทรัพย์ของสานักหักบัญชี ซึ่งดาเนินการโดยกิจการย่อยในการรองรับความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
กรณีที่สมาชิกมีการผิดนัดชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
กรณีที่สมาชิกมีการผิดนัดชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2558 าณะกรรงการตลาดบหกกทรัพอ��ติ�ดสรรเงินกองทุน�วไปเ�ากองทุนสารองเ�อการราระราาา
ในปี 2558 าณะกรรงการตลาดบหกกทรัพอ��ติ�ดสรรเงินกองทุน�วไปเ�ากองทุนสารองเ�อการราระราาา
และส่งมอบหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 รวมจานวนเงิน 2,640 ล้านบาท โดยเริ่มสมทบในปีแรก
และส่งมอบหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 รวมจานวนเงิน 2,640 ล้านบาท โดยเริ่มสมทบในปีแรก
เป็นจานวนเงิน 1,840 ล้านบาท และสมทบในปีต่อ ๆ ไป เป็นจานวนเงิน 200 ล้านบาทต่อปี
เป็นจานวนเงิน 1,840 ล้านบาท และสมทบในปีต่อ ๆ ไป เป็นจานวนเงิน 200 ล้านบาทต่อปี
ในปี 2561 าณะกรรงการตลาดบหกกทรัพอ��ติ�ดสรรเงินกองทุนสารองเ�อการราระราาาและส่งมอบหลักทรัพย์
ในปี 2561 าณะกรรงการตลาดบหกกทรัพอ��ติ�ดสรรเงินกองทุนสารองเ�อการราระราาาและส่งมอบหลักทรัพย์
เป็นจานวนเงิน 700 ล้านบาท ไปใ�กองทุนสารองเ�อการราระบหในตลาดดญญาซื้อขายล่วงบหา เ�อใ�
เป็นจานวนเงิน 700 ล้านบาท ไปใ�กองทุนสารองเ�อการราระบหในตลาดดญญาซื้อขายล่วงบหา เ�อใ�
สานักหักบัญชีมีเงินทุนเพียงพอในทั่งสองตลาด
สานักหักบัญชีมีเงินทุนเพียงพอในทั่งสองตลาด
ในปี 2563 าณะกรรงการตลาดบหกกทรัพอ��ติ�ดสรรเงินกองทุนสารองเ�อการราระราาาและส่งมอบหลักทรัพย์
ในปี 2563 าณะกรรงการตลาดบหกกทรัพอ��ติ�ดสรรเงินกองทุนสารองเ�อการราระราาาและส่งมอบหลักทรัพย์
เป็นจานวนเงิน 1,000 ล้านบาท ไปใ�กองทุนสารองเ�อการราระบหในตลาดดญญาซื้อขายล่วงบหา เ�อใ�
เป็นจานวนเงิน 1,000 ล้านบาท ไปใ�กองทุนสารองเ�อการราระบหในตลาดดญญาซื้อขายล่วงบหา เ�อใ�
สานักหักบัญชีมีเงินทุนเพียงพอในทั่งสองตลาด
สานักหักบัญชีมีเงินทุนเพียงพอในทั่งสองตลาด
24.2 เงิน
งินกองทุน
ทุนสารองเ�ออการชาระหนี้ในตลาดสัญ
สัญญาซื้ซื้ออขายล่ว
ล่วงหน้
224.2
4.2 เงิิเงิน
งินกกองทุุ
องทุทุนนนสสำำาร�ร
ององเพื่่
เ�ออ�อกาการชำำ
รชาระ�รหนี้ะหนี้้�
ในตใลนตลาดสัั
าดสั
สัญ
ญญาญ
ซื้ซื้ออญาซื้้�
ขายล่ล่วอวงขายล่่
หน้ วงหน้้า
ในปี 2547 าณะกรรงการตลาดบหกกทรัพอ��ติใ��ดสรรเงินกองทุน�วไปเป็นจานวนเงิน 300 ล้านบาก เ�อ�ดตั้ง
ในปี 2547 าณะกรรงการตลาดบหกกทรัพอ��ติใ��ดสรรเงินกองทุน�วไปเป็นจานวนเงิน 300 ล้านบาก เ�อ�ดตั้ง
เป็นเงินกองทุนสารองเ�อการราระบห�นตลาดดญญาซื้อขายล่วงบหาของสานักหักบัญชีในการรองรับความเสียหายที่
เป็นเงินกองทุนสารองเ�อการราระบห�นตลาดดญญาซื้อขายล่วงบหาของสานักหักบัญชีในการรองรับความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากระบบการซื้อขายและการชาระหนี้ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ บริษัท สานักหักบัญชี
อาจเกิดขึ้นจากระบบการซื้อขายและการชาระหนี้ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ บริษัท สานักหักบัญชี
(ประเทศไทย) จากัด
(ประเทศไทย) จากัด
ในปี 2561 กองทุนสารองเ�อการราระบหในตลาดดญญาซื้อขายล่วงบหาได้ทบการ�ดสรรเงินจากกองทุนสารอง
ในปี 2561 กองทุนสารองเ�อการราระบหในตลาดดญญาซื้อขายล่วงบหาได้ทบการ�ดสรรเงินจากกองทุนสารอง
เ�อการราระราาาาละะงงอบบหกกทรัพเป็นจานวนเงิน 700 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
เ�อการราระราาาาละะงงอบบหกกทรัพเป็นจานวนเงิน 700 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
เ�อใ�สานักหักบัญชีมีเงินทุนเพียงรัอในทั่งสองตลาด
เ�อใ�สานักหักบัญชีมีเงินทุนเพียงรัอในทั่งสองตลาด
ในปี 2563 กองทุนสารองเ�อการราระบหในตลาดดญญาซื้อขายล่วงบหาได้ทบการ�ดสรรเงินเ�งเติงตางงติ
ในปี 2563 กองทุนสารองเ�อการราระบหในตลาดดญญาซื้อขายล่วงบหาได้ทบการ�ดสรรเงินเ�งเติงตางงติ
คณะกรรมการตลาดหลักกทรัพ จากกองทุนสารองเ�อการราระราาาาละะงงอบบหกกทรัพเป็นจานวนเงิน
คณะกรรมการตลาดหลักกทรัพ จากกองทุนสารองเ�อการราระราาาาละะงงอบบหกกทรัพเป็นจานวนเงิน
1,000 ล้านบาท าละจากกองทุน�วไป เป็นจานวนเงิน 250 ล้านบาท เ�อใ�สานักหักบัญชีมีเงินทุนเพียงรัอ
1,000 ล้านบาท าละจากกองทุน�วไป เป็นจานวนเงิน 250 ล้านบาท เ�อใ�สานักหักบัญชีมีเงินทุนเพียงรัอ
ในทั่งสองตลาด
ในทั่งสองตลาด
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2224.3
44..33 เงิิเเงิน
งิงินนกกกองทุุ
อองงทุน
ทุทุนนนชชชดเชยความเสีี
ดดเเชชยยคคววาามมเเสีสีสีย
ยยหหยาายยหาย
งิน
ทุน
สีย
24.3 เงิน
งินกองทุน
ทุนชดเชยความเสีสียยหาย
ในปี
2536
และ
2545
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้จัดรรรเงินกองทุน�วไปเป็นจานวนเงินรวม
100
ในปี
2536
และ
2545
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้จัดรรรเงินกองทุน�วไปเป็นจานวนเงินรวม
100
ในปี 2536เ�อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนชดเชยความเสียหาย
และ 2545 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้จัดรรรเงินกองทุน�วไปเป็นจานวนเงินรวม
100
ล้านบาท
และเ�อเป็นการ�วยเห�อและร�างความ�นใจให้แก่คณะกรรมการ
ล้านบาท
เ�อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนชดเชยความเสียหาย
และเ�อเป็นการ�วยเห�อและร�างความ�นใจให้แก่คณะกรรมการ
ล้านบาท เ�อจัดตั้งเป็นเงินกองทุนชดเชยความเสียหาย
และเ�อเป็นการ�วยเห�อและร�างความ�นใจให้แก่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์
และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาดหลักทรัพย์
และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้อานาจพิจารณาและตัดสินใจซึ่งอาจมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
การใช้อานาจพิจารณาและตัดสินใจซึ่งอาจมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
การใช้อานาจพิจารณาและตัดสินใจซึ่งอาจมีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก
2244..44 เเงิงิน
นกอองงทุน
ทุทุนนเเ��ออออกกาารรสสงงเเคครราาะะห์ห์ด้
ด้าาานนสสวัวัส
สดิดิกกกาารรพพนันัก
กกงงาา
วัวัส
ารพนัั
224.4
4.4 เงิิเงิงิน
งิงินนนกกกองทุุ
องทุน
ทุน
ทุนนเ�เพื่่ออ� กการสงเคราะห์์
ารสงเคราะห์ห์ด้
ห์ห์ด้ด้า
ด้าาด้น้าสนสวัั
วัวัสสสดิดิก
ดิดิกกสาดิิรกพนันัก
นันัก
กงา กงาน
ในปี
2540
และ
2547
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้จัดรรรเงินกองทุน�วไปเป็นจานวนเงินรวม
75
ล้านบาท
เ�อ
ในปี
2540
และ
2547
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้จัดรรรเงินกองทุน�วไปเป็นจานวนเงินรวม
75
ล้านบาท
เ�อ
ในปี
2540
และ
2547
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้จัดรรรเงินกองทุน�วไปเป็นจานวนเงินรวม
75
ล้านบาท
เ�อ
จัดตั้งเงินกองทุนเ�อการรงเคราะะด้านรสรสการพพกงาน
ทั่งนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารเงินกองทุนได้นาเข้ามา
จัดตั้งเงินกองทุนเ�อการรงเคราะะด้านรสรสการพพกงาน
ทั่งนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารเงินกองทุนได้นาเข้ามา
จัดตั้งเงินกองทุนเ�อการรงเคราะะด้านรสรสการพพกงาน ทั่งนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารเงินกองทุนได้นาเข้ามา
สมทบในเงินกองทุนดังกล่าว
สมทบในเงินกองทุนดังกล่าว
สมทบในเงินกองทุนดังกล่าว
2244..55 เเงิน
งิงิน
นนกกอองงทุทุน
นนคุ้คุ้ม
มมคครรอองงผู้ผู้ล
ลลงงทุทุน
นนใในนหหลัลัก
กกททรัรัพ
พพย์ย์
งิ
ทุน
ทุ
คุ้ม
คุ้
ผู้ล
ผู้
ทุน
ทุ
ลัก
ลั
รั
รัพ
224.5
4.5 เงิิเงิงินนนกกองทุุ
องทุน
ทุนนคุ้คุ้มคุ้้�มมครครองผู้้�
องผู้ผู้ลลงทุทุน
ลัลักกทรัรัพกพทรัั
ย์ พย์์
ลนงทุุในนหในหลัั
ในปี
2547
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
(Securities
ในปี
2547
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
(Securities
ในปี 2547Protection
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
(Securities
Investor
Fund
“SIPF”)
(“กองทุน”)
โดยมีทุนประเดิมที่จัดสรรมาจากค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเป็น
Investor
Protection
Fund
“SIPF”)
(“กองทุน”)
โดยมีทุนประเดิมที่จัดสรรมาจากค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเป็น
Investor Protection
Fund “SIPF”) (“กองทุน”) โดยมีทุนประเดิมที่จัดสรรมาจากค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเป็น
จานวนเงิน
300
ล้านบาท
จานวนเงิน
300
ล้านบาท
จานวนเงิน 300 ล้านบาท
กองทุนนี้ได้มีการจัดตั้
งงขึ้ขึ้นนอย่างเป็นทางการภายใต้กฎระเบียบของกองทุน
SIPF
เมื่อวันที่
11 ตุลาคม
2547
โดยมีวัตถุประสงค์
กองทุนนี้ได้มีการจัดตั้
อย่างเป็นทางการภายใต้กฎระเบียบของกองทุน
SIPF
เมื่อวันที่
ตุลาคม
2547
กองทุนนี้ได้มีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้กฎระเบียบของกองทุน SIPF เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์
โดยมีวัตถุประสงค์
เ�อให้ความคุ้มครองและเป็นการร�างความ�นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
โดยผ่านบริษัท
เ�อให้ความคุ้มครองและเป็นการร�างความ�นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
โดยผ่านบริษัท
เ�อให้ความคุ้มครองและเป็นการร�างความ�นใจให้แก่ผู้ลงทุนที่ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
โดยผ่านบริษัท
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
ทั่งนี้
ณ
วันที่
31
ธันวาคม
2564
มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
ทั่งนี้
ณ
วันที่
31
ธันวาคม
2564
มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
หลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก
ทั่งนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์ทั่งสิ่
นน 33
ราย
(2563:
33
ราย)
ในหลักทรัพย์ทั่งสิ่
33
ราย
(2563:
33
ราย)
ในหลักทรัพย์ทั่งสิ่น 33 ราย (2563: 33 ราย)
ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย
ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย
ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย
1)
เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์
เป็นจานวนเงิน
300
ล้านบาท
1)
เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์
เป็นจานวนเงิน
300
1)
เงินทุนประเดิมของตลาดหลักทรัพย์
เป็นจานวนเงิน 300 ล้านบาท
ล้านบาท
2)
เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
2)
เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
2)
เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายเดือนที่เรียกเก็บจากสมาชิกกองทุน
3)
ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน
3)
3) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน
ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน
กองทุนจะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่อยู่ในความดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุน
หากผู้ลงทุน
กองทุนจะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่อยู่ในความดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุน
หากผู้ลงทุน
กองทุนจะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่อยู่ในความดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุน
หากผู้ลงทุน
ไม่ได้รับคืนสินทรัพย์ดังกล่าว
กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ลงทุนตามที่เกิดขึ้นจริง
ไม่เกินรายละ
11 ล้านบาท
ไม่ได้รับคืนสินทรัพย์ดังกล่าว
กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ลงทุนตามที่เกิดขึ้นจริง
ไม่เกินรายละ
ล้านบาท
ไม่ได้รับคืนสินทรัพย์ดังกล่าว
กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ลงทุนตามที่เกิดขึ้นจริง
ไม่เกินรายละ
1
ล้านบาท
ในแต่ละเหตุของการให้ความคุ้มครองเป็นรายกรณีแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
โดยกองทุนจะให้ความคุ้มครอง
ในแต่ละเหตุของการให้ความคุ้มครองเป็นรายกรณีแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยกองทุนจะให้ความคุ้มครอง
โดยกองทุนจะให้ความคุ้มครอง
ในแต่ละเหตุของการให้ความคุ้มครองเป็นรายกรณีแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
แก่ผู้ลงทุน
�นเ�องมาจากกรณีใดกรณีห�งดังต่อไปนี้
แก่ผู้ลงทุน �นเ�องมาจากกรณีใดกรณีห�งดังต่อไปนี้
�นเ�องมาจากกรณีใดกรณีห�งดังต่อไปนี้
แก่ผู้ลงทุน
1)
ในกรณีที่บริษัทที่เป็นรมาชิกกองทุน�กศาล�งพิ�ก�ทรัพย์เ�ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย
หรือ
1) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นรมาชิกกองทุน�กศาล�งพิ�ก�ทรัพย์เ�ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่บริษัทที่เป็นรมาชิกกองทุน�กศาล�งพิ�ก�ทรัพย์เ�ดขาดตามกฎหมายล้มละลาย หรือ
หรือ
1)
2)
ในกรณีที่สมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด
2)
2) ในกรณีที่สมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด
ในกรณีที่สมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด
อนุพันธ์และอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาและชี่ขาดให้สมาชิกกองทุนคืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนนั้น
แต่สมาชิก
อนุพันธ์และอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาและชี่ขาดให้สมาชิกกองทุนคืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนนั้น แต่สมาชิก
แต่สมาชิก
อนุพันธ์และอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาและชี่ขาดให้สมาชิกกองทุนคืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนนั้น
กองทุนไม่ปฏิบัติตาม
กองทุนไม่ปฏิบัติตาม
กองทุนไม่ปฏิบัติตาม
ทั่งนี้การคุ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลงทุน
ทั่งนี้การคุ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลงทุน
ทั่งนี้การคุ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจลงทุน
ด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม
ด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม
ด้วยตนเองหรือไม่ก็ตาม
หากจานวนทรัพย์สินของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผู้ลงทุนได้ตามที่ระบุข้างต้น
ผู้ลงทุนจะได้รับชดเชย
หากจานวนทรัพย์สินของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผู้ลงทุนได้ตามที่ระบุข้างต้น
ผู้ลงทุนจะได้รับชดเชย
หากจานวนทรัพย์สินของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผู้ลงทุนได้ตามที่ระบุข้างต้น
ผู้ลงทุนจะได้รับชดเชย
ทรัพย์สินจากกองทุนตามสัดส่วนผู้ลงทุนแต่ละรายได้รับความเสียหาย
(Pro
rata
based)
ทรัพย์สินจากกองทุนตามสัดส่วนผู้ลงทุนแต่ละรายได้รับความเสียหาย
(Pro
rata
based)
ทรัพย์สินจากกองทุนตามสัดส่วนผู้ลงทุนแต่ละรายได้รับความเสียหาย (Pro rata based)
198
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45
45
45

เมื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติอนุมัติให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนใด ตลาดหลักทรัพย์จะใช้เงินกองทุน
เมื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติอนุมัติให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนใด ตลาดหลักทรัพย์จะใช้เงินกองทุน
เ�อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน โดยเป็นไปตามลาดับดังต่อไปนี้
เ�อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน โดยเป็นไปตามลาดับดังต่อไปนี้
1) เงินกองทุนในส่วนที่สมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหายแก่ผู้ลงทุนจ่ายเข้ากองทุน
1) เงินกองทุนในส่วนที่สมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหายแก่ผู้ลงทุนจ่ายเข้ากองทุน
2) เงินกองทุนในส่วนดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน
2) เงินกองทุนในส่วนดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน
3) เงินกองทุนในส่วนที่สมาชิกกองทุนรายอื่นจ่ายเข้ากองทุน
3) เงินกองทุนในส่วนที่สมาชิกกองทุนรายอื่นจ่ายเข้ากองทุน
4) เงินกองทุนในส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเข้ากองทุน
4) เงินกองทุนในส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเข้ากองทุน
เมื่อตลาดหลักทรัพย์ใช้เงินกองทุนเ�อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะ
เมื่อตลาดหลักทรัพย์ใช้เงินกองทุนเ�อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว ตลาดหลักทรัพย์จะ
ดาเนินการใช้สิทธิเรียกร้องทรัพย์สินที่ได้มีการจ่ายแก่ผู้ลงทุนและค่าเสียหายคืนจากสมาชิกกองทุนตามสิทธิที่ได้รับโอน
ดาเนินการใช้สิทธิเรียกร้องทรัพย์สินที่ได้มีการจ่ายแก่ผู้ลงทุนและค่าเสียหายคืนจากสมาชิกกองทุนตามสิทธิที่ได้รับโอน
จากผู้ลงทุน
จากผู้ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์จะจัดสรรทรัพย์สินหรือเงินที่ได้รับคืนจากสมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหายเข้ากองทุน ตามลาดับ
ตลาดหลักทรัพย์จะจัดสรรทรัพย์สินหรือเงินที่ได้รับคืนจากสมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหายเข้ากองทุน ตามลาดับ
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
1) เงินกองทุนส่วนที่เป็นของตลาดหลักทรัพย์
1) เงินกองทุนส่วนที่เป็นของตลาดหลักทรัพย์
2) เงินกองทุนในส่วนที่เป็นของสมาชิกรายอื่น
2) เงินกองทุนในส่วนที่เป็นของสมาชิกรายอื่น
3) เงินกองทุนในส่วนที่เป็นดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน
3) เงินกองทุนในส่วนที่เป็นดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน
4) เงินกองทุนในส่วนที่เป็นของสมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหายแก่ผู้ลงทุน
4) เงินกองทุนในส่วนที่เป็นของสมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหายแก่ผู้ลงทุน
24.6 เงิงินนกองทุทุนนคุ้คุ้มมครองผู้ผู้ลลงทุทุนนในสัสัญ
ญญาซื้ซื้ออขายล่ล่ววงหน้น้าา
224.6
4.6 เงิิเงิงินนกกองทุุ
องทุน
ทุนนคุ้คุ้มคุ้้�มมครครองผู้้�
องผู้ล
ผู้ลงทุน
ทุลนงทุุในนสัสัญ
ญญญ
าซื้ซื้อญาซื้้�
อขายอล่ว
ล่วขายล่่
งหน้น้าาวงหน้้า
ในสัั
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้อนุมัติให้
ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้อนุมัติให้
จัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) (“กองทุน”) โดยมี
จัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Investor Protection Fund: DIPF) (“กองทุน”) โดยมี
เงินทุนประเดิมจากบริษัทจานวน 50 ล้านบาท
เงินทุนประเดิมจากบริษัทจานวน 50 ล้านบาท
กองทุนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัต�ประสง�เ�อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
กองทุนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 โดยมีวัต�ประสง�เ�อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด ทั่งนี้ ผู้ลงทุนที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเป็นลูกค้าของสมาชิกกองทุน โดยเป็น
ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด ทั่งนี้ ผู้ลงทุนที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเป็นลูกค้าของสมาชิกกองทุน โดยเป็น
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย นิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า 2546 ทั่งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้าเป็น
ล่วงหน้า 2546 ทั่งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนจานวน 37 ราย (2563: 37 ราย)
สมาชิกกองทุนจานวน 37 ราย (2563: 37 ราย)
ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย เงินทุนประเดิมของบริษัท เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและเงินสมทบที่เรียกเก็บจาก
ทรัพย์สินของกองทุนประกอบด้วย เงินทุนประเดิมของบริษัท เงินค่าเข้าเป็นสมาชิกและเงินสมทบที่เรียกเก็บจาก
สมาชิกกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน ภายหลัง�กค่าใช้จ่ายเ�อการ
สมาชิกกองทุน ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากเงินและทรัพย์สินของกองทุน ภายหลัง�กค่าใช้จ่ายเ�อการ
ดาเนินงานของกองทุน ทั่งนี้ ในช่วงเริ่มจัดตั้งกองทุนจะมีทรัพย์สินจานวนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ประกอบด้วย
ดาเนินงานของกองทุน ทั่งนี้ ในช่วงเริ่มจัดตั้งกองทุนจะมีทรัพย์สินจานวนไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ประกอบด้วย
เงินทุนประเดิมจากบริษัทจานวน 50 ล้านบาท และเงินค่าแรกเข้าและเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนในส่วนที่เหลือ
เงินทุนประเดิมจากบริษัทจานวน 50 ล้านบาท และเงินค่าแรกเข้าและเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนในส่วนที่เหลือ
จนกว่าจะครบ 100 ล้านบาท โดยบริษัทอาจเรียกเก็บเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นจาเป็นและสมควร
จนกว่าจะครบ 100 ล้านบาท โดยบริษัทอาจเรียกเก็บเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นจาเป็นและสมควร
กองทุนจะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่อยู่ในความดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุน หากผู้ลงทุนไม่ได้
กองทุนจะคุ้มครองทรัพย์สินของผู้ลงทุนที่อยู่ในความดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกกองทุน หากผู้ลงทุนไม่ได้
รับคืนสินทรัพย์ดังกล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ลงทุนตามที่เกิดขึ้นจริง ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
รับคืนสินทรัพย์ดังกล่าว กองทุนจะชดเชยความเสียหายแก่ผู้ลงทุนตามที่เกิดขึ้นจริง ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
ในแต่ละเหตุของการให้ความคุ้มครองเป็นรายกรณีแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยกองทุนจะให้ความคุ้มครอง
ในแต่ละเหตุของการให้ความคุ้มครองเป็นรายกรณีแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า โดยกองทุนจะให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้ลงทุน �นเ�องมาจากกรณีใดกรณีห�งดังต่อไปนี้
แก่ผู้ลงทุน �นเ�องมาจากกรณีใดกรณีห�งดังต่อไปนี้
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1) ในกรณีที่บริษัทที่เป็นสมาชิกกองทุน�กศาล�งพิ�ก�ทรัพย์เ�ดขาดตามกฎหมาย�มละลายหรือ
2) ในกรณีที่สมาชิกกองทุนกับผู้ลงทุนมีข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด
อนุพันธ์และอนุญาโตตุลาการได้พิจารณาและชี่ขาดให้สมาชิกกองทุนคืนทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนนั้น แต่สมาชิก
กองทุนไม่ปฏิบัติตาม
ทั่งนี้การคุ้มครองจะไม่รวมถึงผลขาดทุนที่เกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการ
ตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองหรือไม่ก็ตาม
หากจานวนทรัพย์สินของกองทุนมีไม่เพียงพอจ่ายชดเชยแก่ผู้ลงทุนได้ตามที่ระบุข้างต้น ผู้ลงทุนจะได้รับชดเชย
ทรัพย์สินจากกองทุนตามสัดส่วนผู้ลงทุนแต่ละรายได้รับความเสียหาย (Pro rata based)
เ�อคณะกรรมการมีมติอนุ�ติให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนใด บริษัทจะใช้เงินกองทุนเ�อให้ความคุ้มครองผู้ลงทุน
โดยเป็นไปตามลาดับดังต่อไปนี้
1) เงินกองทุนในส่วนที่สมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหายแก่ผู้ลงทุนจ่ายเข้ากองทุน
2) เงินกองทุนในส่วนดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน
3) เงินกองทุนในส่วนที่สมาชิกกองทุนรายอื่นจ่ายเข้ากองทุน
4) เงินกองทุนในส่วนที่บริษัทจ่ายเข้ากองทุน
เ�อบริษัทใช้เงินกองทุนเ�อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ลงทุนตามห�กเกณ�ที่�าหนดแ�ว สมาชิกกองทุนรายที่�าให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้ลงทุนมีหน้าที่ส่งคืนทรัพย์สินของกองทุนให้บริษัท โดยบริษัทจะดาเนินการใช้สิทธิเรียกร้อง
ทรัพย์สินที่ได้มีการจ่ายแก่ผู้ลงทุนและค่าเสียหายคืนจากสมาชิกกองทุนตามสิทธิที่ได้รับโอนจากผู้ลงทุน
ในกรณีที่บริษัทมีการใช้เงินกองทุนหรือได้รับเงินคืนเต็มจานวนหรือบางส่วนจากสมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหาย
บริษัทจะจัดสรรคืนเข้ากองทุนตามลาดับดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
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เงินกองทุนส่วนที่เป็นของบริษัท
เงินกองทุนในส่วนที่เป็นของสมาชิกรายอื่น
เงินกองทุนในส่วนที่เป็นดอกผลหรือผลประโยชน์ของกองทุน
เงินกองทุนในส่วนที่เป็นของสมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหายแก่ผู้ลงทุน
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ฐานะการเงิิ
นและผลการดำำ
�เนิินงานของเงิิ
นกองทุุน
225.
255.. ฐฐาานนะะกกาารรเเงิงิน
งิงินนนแแลละะผผลลกกาารรดดาาเเนินิน
นินินนนงงาานนขขอองงเเงิงิน
งิงินนนกกอองงทุทุน
ทุทุนนน
225.1
งงทุน
ทุทุน
255..11 ฐฐานะการเงิิ
ฐาานนะะกกาารรเเงิงิน
งิงินนนขนขอของเงิิ
องงเเงิงิน
งิงินนนกกนออกองทุุ
ทุนน น
งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและ
งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ แยกแสดงได้ดังนี้
แยกแสดงได้ดังนี้
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงิินรวมและ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินรวมและ
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม
ณณวันที่
วันที่
31 ธันวาคม
ธันวาคม
ณ
31
2564
2563
2564
2563
2564
2563
สิสิน
นนทททรััรัรัพ
พพย์ย์ย์์
สิิสิสิน
รัรัพ
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝาก
163,656
163,343
เงินฝาก
163,656
163,343
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
357,964
365,467
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
357,964
365,467
ดอกเบี้ยค้างรับ
2,802
3,197
ดอกเบี้ยค้างรับ
2,802
3,197
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1,110
3,616
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1,110
3,616
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
525,532
535,623
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
525,532
535,623
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รรววมมสิน
สิสิสินนนททรัรัพ
รัพ
รัพพย์ย์

331,304
331,304
331,304
331,304
856,836
856,836

304,981
304,981
304,981
304,981
840,604
840,604
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(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวมและ
(หน่วย:
(หน่วย:
พันบาท)
พันบาท)
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินรวมและ

หนี้้�
นนกองทุุ
หนี้นี้สิสิสินินนและเงิิ
และเงิงิน
กองทุน
ทุนน

งบการเงินรวมและ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม2563
2564
ณ
ณ
ธันวาคม
2564วันที่วันที่3131ธันวาคม
2563
2564
2564
2563
2563

หนี้นี้สิ
หหนี้สินส่วนของสมาชิก
สินนี้นี้สิ
นสิน
แนลแะลเงิงิน
ะนเงิงิน
กนอกงทุน
ทุองนทุน
ทุน
หนี้สินส่วนของสมาชิก
หนี้สินส่วนของสมาชิก
เงินสมทบจากสมาชิก
229,390
228,886
เงินสมทบจากสมาชิก
เงินสมทบจากสมาชิก
229,390
229,390
228,886
228,886
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก
115,098
108,787
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก
115,098
115,098
108,787
108,787
รวมหนี้สินส่วนของสมาชิก
344,488
337,673
รวมหนี้สินส่วนของสมาชิก
รวมหนี้สินส่วนของสมาชิก
344,488
344,488
337,673
337,673
เงินกองทุน
เงินกองทุน
เงินกองทุน
ทุนเริ่มแรก
300,000
300,000
ทุนเริ่มแรก
ทุนเริ่มแรก
300,000
300,000
300,000
300,000
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดหลักทรัพย์
212,348
202,931
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดหลักทรัพย์
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดหลักทรัพย์
212,348
212,348
202,931
202,931
512,348
502,931
512,348
512,348
502,931
502,931
องค์ประกอบอื่น
องค์ประกอบอื่น
องค์ประกอบอื่น
รวมเงินกองทุน
512,348
502,931
รวมเงินกองทุน
รวมเงินกองทุน
512,348
512,348
502,931
502,931
รวมหนี้นี้สิสินนและเงิงินนกองทุทุนน
856,836
840,604
รวมรวหมนี้นี้สิ
หสินนี้นี้สิ
นสิน
แนลแะลเงิงิน
ะนเงิงิน
กนอกงอทุน
ทุงนทุน
ทุน
856,836
856,836
840,604
840,604
งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวม
งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
งบการเงินของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวม
ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวม
แยกแสดงได้ดังนี้
แยกแสดงได้ดังนี้
แยกแสดงได้ดังนี้
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงิิ
น(หน่วย:
รวม พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ธันวาคม
ณณวััวันที่
นที่่� 3131
ธัันวาคม
ณ2564
ณวันที่วันที่3131ธันวาคม
ธันวาคม
2563
2564
2563
2564
2564
2563
2563
สิสินนทรัรัพพย์
สิิสินทรัพย์หมุนเวียน
สิสินนสิสิน
ทนรัรัพ
ททรัั
พรัรัพ
ย์พย์ย์์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝาก
34,928
3,482
เงินฝาก
เงินฝาก
34,928
34,928
3,482
3,482
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
70,597
85,758
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
70,597
70,597
85,758
85,758
เงินสมทบรอเรียกเก็บจากสมาชิก
7
11
เงินสมทบรอเรียกเก็บจากสมาชิก
เงินสมทบรอเรียกเก็บจากสมาชิก
77
11361
11
ดอกเบี้ยค้างรับ
220
ดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
220220
361361
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
105,752
89,612
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
105,752
105,752
89,612
89,612
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49
4949

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิิ(หน่วย:
นรวม พันบาท)

งบการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563
2564
2563
7,119
22,185
7,119
22,185
112,871
111,797
7,119
22,185
112,871
111,797
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิสินนทรัรัพพย์
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รหวนี้นี้สิ
มสิน
สิสิน
นนแทลรัรัพ
ะพเงิงินย์นกองทุน
ทุน

หนี้้�
นนกองทุุ
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้นี้สิสิสินินนและเงิิ
และเงิงิน
กองทุน
ทุนน

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินสมทบจากสมาชิก
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก
เงินสมทบจากสมาชิก
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
ผลประโยชน์ส่วนของสมาชิก
รวมหนี้สิน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
เงินกองทุน
ทุนประเดิม
เงินกองทุน
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ทุนประเดิม
รวมเงินกองทุน
ผลประโยชน์ส่วนของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รวมหนี้นี้สิสินนและเงิงินนกองทุทุนน
รวมเงินกองทุน
รวมหนี้นี้สิสินนและเงิงินนกองทุทุนน

249
2491
2501
250

338
3381
3391
339

51,335
3,853
51,335
55,188
3,853
55,438
55,188
55,438

51,179
3,360
51,179
54,539
3,360
54,878
54,539
54,878

50,000
7,433
50,000
57,433
7,433
112,871
57,433
112,871

50,000
6,919
50,000
56,919
6,919
111,797
56,919
111,797
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50

เนิินงนางานของเงิิ
225.2	ผลการดำำ
5.2 ผลการดาเ�นินิน
นของเงิงินนกอนงกองทุุ
ทุทุนน น
ผลการดาเนินงานของเงินกองทุนต่าง ๆ ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายได้
2255..22และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ผผลลกกาารรดดาาเเนินิน
นินินนนงงาานนขขอองงเเงิงิงิน
งินนนกกอองงทุทุทุน
ทุนนน แยกแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ผลการดาเนินงานของเงินกองทุนต่าง ๆ ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม และงบรายได้
(หน่วย:
พันบาท)
ผลการดาเนินงานของเงินกองทุนต่าง ๆ ที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม
และงบรายได้
งบการเงินรวม
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบการเงิินรวม
และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ แยกแสดงได้ดังนี้
แยกแสดงได้ดังนี้ เงินกองทุนคุ้มครองผู้
(หน่วย:
(หน่วย: พันบาท)
พันบาท)

สาหรัรับบปีปีสิ่สิ่นนสุสุดดวัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2564
รายได้
รายได้จากการดาเนินงาน
รัรับบบปีปีสิ่
ปีปีสิ่สิ่น
สิ่นนนสุสุด
สุสุดดดวัวัน
วัวันนนที่ที่ 3311 ธัธัน
ธัธันนนววาาคคมม 22556644
สสาาหหรัรับ
รายได้จากเงินลงทุน
สราายหไรัรับด้บปีปีสิ่สิ่นนสุสุดดวัวันน-ที่ สุทธิ
31 ธัธันนวาคม 2564
รายได้
รายได้้
รายได้อื่น
รรายได้จากการดาเนินงาน
ายได้
รายได้จากการดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการ
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากเงินลงทุน
รายได้จากเงินลงทุน -- สุทธิ
สุทธิ
ร่วมและกิจการร่วมค้า
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ
รายได้อื่น
-รายได้อื่น
สุทธิจากภาษีเงินได้
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการ
รวมรส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการ
ายได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในกิจการ
ร่วมและกิจการร่วมค้า
ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาร่วมและกิจการร่วมค้า
ย
ร่วมและกิจการร่วมค้า
-- สุทธิจากภาษีเงินได้
สุทธิจากภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
-รสุทธิจากภาษีเงินได้
ร
ว
ม
รวมราายยไได้ด้
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
รค่ค่าวามใช้ช้จ่
ราายยได้
าใช้ช้จ่จ่า
จ่าาย
ตลาดทุน
ค่ค่า
า
ใ
ช้จ่
ช้
จ่าาจ่ย่าย
ค่่ค่ค่า
า
ใช้้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
รวมค่ค่า
าใช้ช้จ่จ่าาย
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน
รายได้ด้สูสูงตลาดทุน
งกว่ว่าาค่า
ค่าใช้ช้จ่จ่าาย
ตลาดทุน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
รายไภาษีเงินได้
ด้ (ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย) เบ็บ็ดดเสร็ร็จจอื่อื่นน :
รรววมมค่ค่ค่า
ค่าาาใใช้ช้ช้จ่
ช้จ่จ่า
จ่าาายย
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
รราวยมไค่ค่าด้ด้สู
าสูง
ใช้ช้จ่
จ่า
าว่ว่ายาค่า
ช้ช้จ่จ่า
จ่าาายย
รายได้ด้สูสูงงงกกว่ว่า
าค่า
ค่ค่าาใใช้ช้จ่
รายได้หรือค่าใช้จ่ายในภายหลัง
รราายยไได้ด้สู
สูง(งค่ค่ากาว่ว่าใาช้ช้จ่ค่า
ค่จ่าาาใยช้ช้จ่)จ่าเาบ็บ็ด
ย ร็จ
ด้
อื่อื่นนน ::
ร
า
ย
ไ
ด้
(
ค่า
ค่
า
ใ
ช้จ่
ช้
จ่า
า
ย
)
เบ็บ็ดดดเเสสร็จ
ร็ร็จจอื่อื่น
ผลกาไรจากการประมาณการตาม
รรายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
ายได้ (ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย) เบ็บ็ดดเสร็จ
ร็จอื่อื่นน :
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
รายได้หรือค่าใช้จ่ายในภายหลัง
รายได้ รายได้หรือค่าใช้จ่ายในภายหลัง
(ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย) เบ็บ็ดดเสร็ร็จจอื่อื่นนสาหรัรับบปี
รายได้หรือค่าใช้จ่ายในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตาม
รายไผลกาไรจากการประมาณการตาม
ด้สู
ด้
สูง
งกว่ว่าาค่า
ค่าใช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจรวม
ผลกาไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สาหหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รัรับบปี
าางยยปัปัน
ไไนด้ด้ร((าค่ค่า
ช้ช้ช้จ่
อื่อื่น
ค่ค่า
ช้จ่
จ่างาากยยว่ว่า))าค่ค่าเเบ็บ็ด
บ็บ็ด
ร็ร็จ
อื่อื่นนนดเสสสาาร็ร็จหหจรัรับ
รัรับบบปีปี
การแรรรบ่บ่ง
ยาาาไใใใด้ด้สู
สูงจ่า
าใดดดช้ช้จ่เเเจ่าสสสาร็ร็จ
ยจจจเบ็บ็ด
า
ย
ไ
ด้
(
ค่า
ค่
ช้จ่
ช้
จ่า
า
ย
)
เ
บ็ด
บ็
ร็จ
ร็
อื่น
อื่
น
ส
า
ห
รัรับบปี
ด้ด้สู
สูง
ว่ว่าาาค่า
ค่า
ช้ช้จ่จ่า
จ่าาายยเเบ็บ็ด
บ็บ็ดดดเเสสร็จ
ร็จ
ค่ค่าาใใช้ช้จ่
ร็ร็จจรรววมม
รรรรวมาาายยยสไไไาด้ด้สู
หสูง
รัรับงงงบกกกปีว่ว่า
ด้สู
ด้
สูง
ว่า
ว่
า
ค่า
ค่
า
ใ
ช้จ่
ช้
จ่า
า
ย
เ
บ็ด
บ็
ด
เ
ส
ร็จ
ร็
จ
ร
ว
ม
รัรับบบปีปี
สสาาหหรัรับ
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
สแาบ่บ่ง
หงรัรับ
บนปีรายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจ
ก
า
ร
ปัปัน
ก
า
ร
แ
บ่ง
บ่
ง
ปัปัน
นรายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
การรแวบ่บ่ง
ง
ปัน
ปั
นหรรัรับาบยปีได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจ
ม
ส
า
รวมสาหรัรับบปี
ควบคุม
รวมสาหรัรับบปี
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ควบคุม
ควบคุม
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เงินกองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในสัญญาซื้อ
เงิินกองทุุนคุ้้�มครอง
งบการเงินรวม
เงินกองทุนเ�อการ
ลงทุนในหลักทรัพย์
ขายล่วงหน้า
(ส่วนญญา
ผู้้�ลงบการเงินรวม
งทุุนในสัั
งบการเงินรวม
เงิินกองทุุนคุ้้�มครอง เงินกองทุนคุ้มครองผู้
เงินกองทุนคุ้มครองผู้
ซื้้�
อ
ขายล่่
วงหน้้า
สงเคราะห์ด้าน
(ส่วนของตลาด
ของตลาดสัญญาซื้อ
ผู้้�ลงทุุนใน
เงินกองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในสัญญาซื้อ
เงินกองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในสัญญาซื้อ
เงิินกองทุุนเพื่่�อการ เงินกองทุนคุ้มครองผู้
(ส่่
ว
นของตลาด
สวัสดิการพนักงาน
หลักทรัพย์)
ขายล่วงหน้าฯ)
เงินกองทุน�วไป
หลัักทรััพย์์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในสัญญาซื้อ
เงินกองทุนเ�อการ
ลงทุนในหลักทรัพย์
ขายล่วงหน้า
(ส่วน
เงินกองทุนเ�อการ
ลงทุนในหลักทรัพย์
ขายล่วงหน้า
(ส่วน
สงเคราะห์์ด้้าน
สััญญาซื้้�อขาย
(ส่่
ว
นของ
เงินกองทุนเ�อการ
ลงทุนในหลักทรัพย์
ขายล่วงหน้า (ส่วน
(ส่วนของตลาด
ของตลาดสัญญาซื้อ
สงเคราะห์ด้าน
(ส่วนของตลาด
ของตลาดสัญญาซื้อ
ตลาดหลัั
กทรััพย์์)
สวััสสงเคราะห์ด้าน
ดิิการพนัักงาน
ล่่วงหน้้าฯ)
เงิินกองทุุนทั่่�วไป
สงเคราะห์ด้าน
(ส่วนของตลาด
ของตลาดสัญญาซื้อ
สวัสดิการพนักงาน
หลักทรัพย์)
ขายล่วงหน้าฯ)
เงินกองทุน�วไป
สวัสดิการพนักงาน
หลักทรัพย์)
ขายล่วงหน้าฯ)
เงินกองทุน�วไป
7,734,730
สวัสดิการพนักงาน
หลักทรัพย์)
ขายล่วงหน้าฯ)
เงินกองทุน�วไป
778
9,510
700
368,641
180,107
---7,734,730
7,734,730
7,734,730
778
9,510
700
368,641
778
9,510
700
368,641
7789,510700368,641
180,107
180,107
- - - 35,590
180,107
778
9,510
700
8,319,068

(หน่วย: พันบาท)

รวม

รวม
รวม
รวม
7,734,730
รวม
379,629
180,107
7,734,730
7,734,730
7,734,730
379,629
379,629
379,629
180,107
180,107
35,590
180,107
8,330,056

- -778
778
778
- --778 ---778
778
778

93 -9,510
9,510
9,510
93
- 93
93
93
9,417 --93
93
93
9,417
9,417
9,417

51 -700
700
700
51
135 51
51
186
514135-135
135
186
186
186
514
514
514

35,590
35,590
5,035,610
35,590
8,319,068
8,319,068
8,319,068
582,978
5,035,610
5,035,610
1,114,558
5,035,610
6,733,146
582,978
582,978
1,585,922
582,978
1,114,558
1,114,558
1,114,558
6,733,146
6,733,146
6,733,146
1,585,922
1,585,922
1,585,922

35,590
35,590
5,035,754
35,590
8,330,056
8,330,056
8,330,056
582,978
5,035,754
5,035,754
1,114,693
5,035,754
6,733,425
582,978
582,978
1,596,631
582,978
1,114,693
1,114,693
1,114,693
6,733,425
6,733,425
6,733,425
1,596,631
1,596,631
1,596,631

-

-

-

65,095
65,095

65,095
65,095

778 ---778
778778
778

9,417 ---9,417
9,417
9,417
9,417

514 ---514
514514
514

65,095
65,095
1,651,017
65,095
65,095
65,095
65,095
1,651,017
1,651,017
1,651,017
1,651,017

65,095
65,095
1,661,726
65,095
65,095
65,095
65,095
1,661,726
1,661,726
1,661,726
1,661,726

778
778778
778
-778
778
778

9,417
9,417
9,417
9,417
-9,417
9,417
9,417

514
514514
514
-514
514
514

1,651,017
1,651,017
1,651,017
1,651,017
-1,651,017
1,651,017
1,651,017

1,661,726
1,661,726
1,661,726
1,661,726
-1,661,726
1,661,726
1,661,726

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินรวม

สสาาหหรัรับ
รัรับบบปีปีสิ่
ปีปีสิ่สิ่น
สิ่นนนสุสุด
สุสุดดดวัวัน
วัวันนนที่ที่ 3311 ธัธัน
ธัธันนนววาาคคมม 22556633
สราายหไรัรับด้บปีปีสิ่สิ่นนสุสุดดวัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2563
รายได้้
รายได้
รรายได้จากการดาเนินงาน
ายได้
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้
รายได้ (ขาดทุน)
(ขาดทุน) จากเงินลงทุน
จากเงินลงทุน -- สุทธิ
สุทธิ
รายได้
(ขาดทุน) จากเงินลงทุน - สุทธิ
รายได้อื่น
รายได้อื่น
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุน
ในกิจการร่วมและกิจการร่วมค้า
ในกิจการร่วมและกิจการร่วมค้า
ในกิจการร่วมและกิจการร่วมค้า
สุทธิจากภาษีเงินได้
-- สุทธิจากภาษีเงินได้
สุทธิจากภาษีเงินได้
รรววมมรราายยไได้ด้
รค่ค่าวามใช้ช้จ่
รจ่า
ายได้
ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาายย
ค่ค่่
ค่า
า
ใ
ช้จ่
ช้
จ่า
าใช้้าจ่ย่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน
ตลาดทุน
ตลาดทุน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
รรววมมค่ค่า
ค่ค่าาาใใช้ช้จ่
ช้ช้จ่จ่า
จ่าาายย
รราวยมไค่ค่าด้ด้สู
าสูง
ใช้ช้จ่
จ่าาว่ว่ายาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย
ง
ก
รายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย
รราายยไได้ด้สู
สูงงกาว่ว่าใาช้ช้จ่ค่ค่า
าใช้ช้จ่จ่าายดเสร็ร็จจอื่อื่นน :
รายได้ด้ ((ค่ค่า
ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่า
จ่าาายย)) เเบ็บ็ด
บ็บ็ดดเสร็ร็จจอื่อื่นน :
รรายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
ายได้ (ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย) เบ็บ็ดดเสร็ร็จจอื่อื่นน :
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
รายได้หรือค่าใช้จ่ายในภายหลัง
รายได้หรือค่าใช้จ่ายในภายหลัง
รายได้หรือค่าใช้จ่ายในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ค่ค่าาาใใช้จ่
ช้จ่
จ่าาายย)) เเบ็บ็บ็ด
บ็ดดดเเสสร็ร็จ
ร็ร็จจจอื่อื่น
อื่อื่นนน
รราายยไได้ด้ ((ค่ค่า
ช้ช้จ่า
รายสไาด้หรัรับ
(ค่ค่าาใช้จ่
ช้จ่าาย) เบ็บ็ดดเสร็ร็จจอื่อื่นน
สาหรัรับบบปีปี
สาด้ด้สู
หสูงรัรับ
บปีว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจรวม
รราายยไได้ด้สู
สูงงงกกว่ว่า
าค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจรวม
รายสไาด้ด้สู
สูง
ง
รัรับบบกปีปีว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจรวม
สาหหรัรับ
สาบ่บ่ง
หงรัรับ
บนปีรายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจ
ปัปัน
กกาารรแแบ่บ่ง
งปัปัน
นรายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจ
การรแวบ่บ่ง
ง
ปัน
ปั
นหรรัรับาบยปีได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจ
ม
ส
า
รวมสาหรัรับบปี
รวมสาหรัรับบปี
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ควบคุม
ควบคุม

เงิินกองทุุนคุ้้�มครอง
งบการเงินรวม
ผู้้�ลงบการเงินรวม
งทุุนในสััญญา
เงิินกองทุุนคุ้้�มครอง เงินกองทุนคุ้มครองผู้
งบการเงินรวม
ซื้้�
อ
ขายล่่วงหน้้า
เงินกองทุนคุ้มครองผู้
ผู้้�ลงทุุนใน
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ เงินกองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในสัญญาซื้อ
เงิินกองทุุนเพื่่�อการ เงินกองทุนคุ้มครองผู้
(ส่่
ว
นของตลาด
ลงทุนในสัญญาซื้อ
หลัักทรััพย์์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในสัญญาซื้อ
เงินกองทุนเ�อการ
ลงทุนในหลักทรัพย์
ขายล่วงหน้า
(ส่วน
สงเคราะห์์ด้้าน
สัั
ญ
ญาซื้้�อขาย
เงินกองทุนเ�อการ
ลงทุนในหลักทรัพย์
ขายล่วงหน้า
(ส่วน
(ส่่วนของ
ขายล่วงหน้า
(ส่วน
สงเคราะห์ด้าน
(ส่วนของตลาด
ของตลาดสัญญาซื้อ
ตลาดหลัั
กทรััพย์์)
สวััเงินกองทุนเ�อการ
สสงเคราะห์ด้าน
ดิิการพนัักงาน ลงทุนในหลักทรัพย์
ล่่วงหน้้าฯ)
(ส่วนของตลาด
ของตลาดสัญญาซื้อ
สงเคราะห์ด้าน
(ส่วนของตลาด
ของตลาดสัญญาซื้อ
สวัสดิการพนักงาน
หลักทรัพย์)
ขายล่วงหน้าฯ)
สวัสดิการพนักงาน
หลักทรัพย์)
ขายล่วงหน้าฯ)
สวัสดิการพนักงาน
หลักทรัพย์)
ขายล่วงหน้าฯ)

(หน่วย:
(หน่วย: พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)

เงิินกองทุุนทั่่�วไป
เงินกองทุน�วไป
เงินกองทุน�วไป
เงินกองทุน�วไป

รวม
รวม
รวม
รวม

-1,261
1,261
1,261-

-4,686
4,686
4,686-

-981
981
981-

6,547,755
6,547,755
6,547,755
(364,950)
(364,950)
(364,950)
163,088
163,088
163,088

6,547,755
6,547,755
6,547,755
(358,022)
(358,022)
(358,022)
163,088
163,088
163,088

-1,2611,261
1,261

-4,686
4,686
4,686

-981
981
981

28,025
28,025
28,025
6,373,918
6,373,918
6,373,918

28,025
28,025
28,025
6,380,846
6,380,846
6,380,846

----1,261
1,261
1,261

146
146
146
-(2,617)
(2,617)
(2,617)
(2,471)
(2,471)
(2,471)
7,157
7,157
7,157

74
74
74
-184
184
184
258
258
258
723
723
723

4,289,057
4,289,057
4,289,057
361,641
361,641
361,641
378,280
378,280
378,280
5,028,978
5,028,978
5,028,978
1,344,940
1,344,940
1,344,940

4,289,277
4,289,277
4,289,277
361,641
361,641
361,641
375,847
375,847
375,847
5,026,765
5,026,765
5,026,765
1,354,081
1,354,081
1,354,081

--1,261
1,261
1,261

--7,157
7,157
7,157

--723
723
723

(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
1,283,220
1,283,220
1,283,220

(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
1,292,361
1,292,361
1,292,361

1,261
1,261
1,261
-1,261
1,261
1,261

7,157
7,157
7,157
-7,157
7,157
7,157

723
723
723
-723
723
723

1,283,220
1,283,220
1,283,220
-1,283,220
1,283,220
1,283,220

1,292,361
1,292,361
1,292,361
-1,292,361
1,292,361
1,292,361
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

สสาาหหรัรับ
รัรับบบปีปีสิ่
ปีปีสิ่สิ่น
สิ่นนนสุสุด
สุสุดดดวัวัน
วัวันนนที่ที่ 3311 ธัธัน
ธัธันนนววาาคคมม 22556644
สรายได้้
รราายยหไไรัรับด้ด้บปีปีสิ่สิ่นนสุสุดดวัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2564
รรายได้จากการดาเนินงาน
ายได้
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากเงินลงทุน
รายได้จากเงินลงทุน -- สุทธิ
สุทธิ
รายได้จากเงินลงทุน
- สุทธิ
รายได้อื่น
รายได้อื่น
รายได้อื่น
รรววมมรราายยไได้ด้
รค่ค่าวามใช้จ่
ายได้
ช้ช้รจ่า
าาใช้จ่
จ่าาาจ่ยย่าย
ค่่ค่ค่า
ใช้้
ค่ค่า
า
ใ
ช้จ่
ช้
จ่า
าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
รรววมมค่ค่า
ค่ค่าาาใใช้ช้จ่
ช้ช้จ่จ่า
จ่าาายย
ราวยมไค่ค่าด้ด้สู
าสูง
ใช้ช้จ่
จ่าาว่า
ง
ก
ว่ว่ยาาค่ค่า
ช้ช้จ่า
รายได้ด้สูสูงงกว่า
ค่ค่าาาใใช้จ่
ช้จ่
จ่าาายย
รายได้ด้สูสูง(งค่ค่ากาว่า
ว่ใาช้ช้จ่ค่ค่า
าใยช้จ่
ช้)จ่าเาบ็บ็ด
ย จอื่อื่นน :
จ่า
รายได้ (ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย) เบ็บ็ดดดเเสสร็ร็จ
ร็ร็จจอื่อื่นน :
รรายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ายได้ (ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย) เบ็บ็ดดเสร็ร็จจอื่อื่นน :
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ในภายหลัง
ในภายหลัง
ในภายหลัง
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ประกันภัย
รราายยประกันภัย
ไได้ด้ ((ค่ค่า
ช้ช้จ่า
ค่ค่าาาใใช้จ่
ช้จ่
จ่าาายย)) เเบ็บ็ด
บ็บ็ดดดเเสสร็ร็จ
ร็ร็จจจอื่อื่น
อื่อื่นนนสสาาหหรัรับ
รัรับบบปีปี
รราายยไได้ด้สู
ด้สูง(งค่ค่ากาว่ว่าใาช้ช้จ่ค่ค่า
จ่าาาใยช้ช้จ่)จ่าเาบ็บ็ด
ดเบ็บ็ด
เสดร็ร็จ
จสอื่อื่น
นรสวามหสรัรับาบหปีรัรับบปี
ย
เ
ร็จ
ร็
จ
รายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจรวมสาหรัรับบปี
รกาายรแได้ด้สู
สูงงกนว่ว่า
าค่ค่าาใช้ช้จ่
จ่าายาเบ็บ็ด
ดเสจ่าร็ร็จาจยรเวบ็บ็ดมดสเสาร็ร็จ
หรัรับบปี บปี
การแบ่บ่ง
บ่บ่งงงปัปัน
ปัปันนรราายยไได้ด้สู
ด้ด้สูสูง
สูงงงกกว่ว่า
ว่ว่าาค่ค่า
ค่ค่าาาใใช้ช้จ่
ช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจจสสาาหหรัรับ
รัรับบปี
กส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ารแบ่บ่งงปัปันนรายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจสาหรัรับบปี
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
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เงิินกองทุุนเพื่่�อการ
เงินกองทุนเ�อการ
สงเคราะห์์ด้้าน
เงินกองทุนเ�อการ
เงินกองทุนเ�อการ
สวัั
สสงเคราะห์ด้าน
ดิิการพนัักงาน
สงเคราะห์ด้าน
สงเคราะห์ด้าน
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการพนักงาน

เงิินกองทุุนงบการเงินเฉพาะกิจการ
คุ้้�มครอง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้้�
ล
งทุุ
น
ใน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินกองทุนคุ้มครองผู้
เงินกองทุนคุ้มครองผู้
หลัั
ก
ทรัั
พ
ย์์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในหลักทรัพย์
ลงทุนในหลักทรัพย์
(ส่่วนของ
ลงทุนในหลักทรัพย์
(ส่วนของตลาด
ตลาดหลัักทรััพย์์)
เงิินกองทุุนทั่่�วไป
(ส่วนของตลาด
(ส่วนของตลาด
หลักทรัพย์)
เงินกองทุน�วไป
หลักทรัพย์)
เงินกองทุน�วไป
หลักทรัพย์)
เงินกองทุน�วไป

(หน่วย:
(หน่วย: พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)

รวม
รวม
รวม
รวม

-778
778
778778
778
778
--778
778
778

-9,510
9,510
9,5109,510
9,510
9,510
93
93
9393
93
93
9,417
9,417
9,417

3,809,064
3,809,064
3,809,064
1,074,904
1,074,904
1,074,904
1,978,798
1,978,798
1,978,798
6,862,766
6,862,766
6,862,766
4,466,119
4,466,119
4,466,119
582,978
582,978
582,978
808,668
808,668
808,668
5,857,765
5,857,765
5,857,765
1,005,001
1,005,001
1,005,001

3,809,064
3,809,064
3,809,064
1,085,192
1,085,192
1,085,192
1,978,798
1,978,798
1,978,798
6,873,054
6,873,054
6,873,054
4,466,212
4,466,212
4,466,212
582,978
582,978
582,978
808,668
808,668
808,668
5,857,858
5,857,858
5,857,858
1,015,196
1,015,196
1,015,196

--778
778
778
778
778
778778
778
778

--9,417
9,417
9,417
9,417
9,417
9,4179,417
9,417
9,417

65,095
65,095
65,095
65,095
65,095
65,095
1,070,096
1,070,096
1,070,096
1,070,096
1,070,096
1,070,0961,070,096
1,070,096
1,070,096

65,095
65,095
65,095
65,095
65,095
65,095
1,080,291
1,080,291
1,080,291
1,080,291
1,080,291
1,080,2911,080,291
1,080,291
1,080,291

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

สสาาหหรัรับ
รัรับบบปีปีสิ่
ปีปีสิ่สิ่น
สิ่นนนสุสุด
สุสุดดดวัวัน
วัวันนนที่ที่ 3311 ธัธัน
ธัธันนนววาาคคมม 22556633
สรายได้้
า
ห
รับ
รั
บ
ปีสิ่
ปี
สิ่น
น
สุด
สุ
ด
วัน
วั
น
ที่
3
1
ธัธันนวาคม 2563
รราายยไได้ด้
รรายได้จากการดาเนินงาน
ายได้
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากเงินลงทุน
รายได้จากเงินลงทุน -- สุทธิ
สุทธิ
รายได้จากเงินลงทุน
- สุทธิ
รายได้อื่น
รายได้อื่น
รายได้อื่น
รรววมมรราายยไได้ด้
รค่ค่าวามใช้ช้จ่
ราายยได้
าใช้ช้จ่จ่า
จ่าาย
ค่่ค่ค่า
า
ใช้้
ค่ค่า
า
ใ
ช้จ่
ช้
จ่าาจ่ย่าย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
รรววมมค่ค่า
ค่ค่าาาใใช้ช้ช้จ่
ช้จ่จ่า
จ่าาายย
รรวายมไค่ค่าด้ด้สู
าสูง
ใช้ช้จ่
จ่าายาค่า
ง
ก
ค่ค่าาใใช้จ่
ช้ช้จ่า
รายได้ด้สูสูงงกว่ว่า
ว่ว่าาค่า
ช้จ่
จ่าาายย
รราายยไได้ด้สู
สูง
ง
ก
ว่า
ว่
า
ค่า
ค่
า
ใ
ช้จ่
ช้
จ่าายดเสร็ร็จจอื่อื่นน :
รายได้ด้ ((ค่ค่า
ค่ค่าาาใใช้ช้จ่
ช้ช้จ่จ่า
จ่าาายย)) เเบ็บ็ด
บ็บ็ดดเสร็ร็จจอื่อื่นน :
รรายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ายได้ (ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย) เบ็บ็ดดเสร็ร็จจอื่อื่นน :
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ในภายหลัง
ในภายหลัง
ในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รราายยไได้ด้ ((ค่ค่ค่า
บ็บ็ดดเเสสร็ร็จ
ค่าาาใใช้ช้จ่
ช้ช้จ่จ่า
จ่าาายย)) เเบ็ด
บ็ด
ร็ร็จจจอื่อื่น
อื่อื่นนนสสาาหหรัรับ
รัรับบบปีปี
รราายยไได้ด้สู
ด้สูง(งค่ค่ากาว่ว่าใาช้ช้จ่ค่า
จ่า
า
ย
)
เ
บ็ด
บ็
ด
เ
ส
ร็จ
ร็
จ
อื่น
อื่
น
ส
า
ห
รัรับบปี บปี
ค่ค่าาใใช้จ่
ช้ช้จ่า
บ็บ็ดดเเสสร็ร็จ
รายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่า
ช้จ่
จ่าาายยเเบ็ด
บ็ด
ร็ร็จจจรรววมมสสาาหหรัรับ
รัรับบปี
รกาายรแได้ด้สู
สูง
ง
ก
ว่า
ว่
า
ค่า
ค่
า
ใ
ช้จ่
ช้
จ่า
า
ย
เ
บ็ด
บ็
ด
เ
ส
ร็จ
ร็
จ
ร
ว
ม
ส
าหจรัรับ
บปี บปี
การแบ่บ่ง
บ่บ่งงงปัปัน
ปัปันนนรราายยไได้ด้สู
ด้ด้สูสูง
สูงงงกกว่ว่า
ว่ว่าาาค่ค่า
ค่ค่าาาใใช้ช้จ่
ช้ช้จ่จ่า
จ่าาายยเเบ็บ็ด
บ็บ็ดดดเเสสร็ร็จ
ร็ร็จจรรววมมสสาาหหรัรับ
รัรับบปี
กส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ารแบ่บ่งงปัปันนรายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายเบ็บ็ดดเสร็ร็จจรวมสาหรัรับบปี
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของกิจการใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

เงิินกองทุุนเพื่่�อการ
เงินกองทุนเ�อการ
สงเคราะห์์ด้้าน
เงินกองทุนเ�อการ
เงินกองทุนเ�อการ
สงเคราะห์ด้าน
สวัั
สดิิการพนัักงาน
สงเคราะห์ด้าน
สงเคราะห์ด้าน
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการพนักงาน
สวัสดิการพนักงาน

เงิินกองทุุนคุ้้�งบการเงินเฉพาะกิจการ
มครอง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้้�
ล
งทุุ
น
ใน
เงินกองทุนคุ้มครองผู้
เงินกองทุนคุ้มครองผู้
หลัั
ก
ทรัั
พ
ย์์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้
ลงทุนในหลักทรัพย์
ลงทุนในหลักทรัพย์
(ส่่วนของ
ลงทุนในหลักทรัพย์
(ส่วนของตลาด
ตลาดหลัั
กทรััพย์์)
เงิินกองทุุนทั่่�วไป
(ส่วนของตลาด
(ส่วนของตลาด
หลักทรัพย์)
เงินกองทุน�วไป
หลักทรัพย์)
เงินกองทุน�วไป
หลักทรัพย์)
เงินกองทุน�วไป

(หน่วย:
(หน่วย: พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)

รวม
รวม
รวม
รวม

-1,261
1,261
1,2611,261
1,261
1,261
----1,261
1,261
1,261

-4,686
4,686
4,6864,686
4,686
4,686
146
146
146(2,617)
(2,617)
(2,617)
(2,471)
(2,471)
(2,471)
7,157
7,157
7,157

3,059,298
3,059,298
3,059,298
121,181
121,181
121,181
1,906,820
1,906,820
1,906,820
5,087,299
5,087,299
5,087,299
3,852,002
3,852,002
3,852,002
361,641
361,641
361,641
107,315
107,315
107,315
4,320,958
4,320,958
4,320,958
766,341
766,341
766,341

3,059,298
3,059,298
3,059,298
127,128
127,128
127,128
1,906,820
1,906,820
1,906,820
5,093,246
5,093,246
5,093,246
3,852,148
3,852,148
3,852,148
361,641
361,641
361,641
104,698
104,698
104,698
4,318,487
4,318,487
4,318,487
774,759
774,759
774,759

--1,261
1,261
1,261

--7,157
7,157
7,157

(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
704,621
704,621
704,621

(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
(61,720)
713,039
713,039
713,039

1,261
1,261
1,2611,261
1,261
1,261

7,157
7,157
7,1577,157
7,157
7,157

704,621
704,621
704,621704,621
704,621
704,621

713,039
713,039
713,039713,039
713,039
713,039
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226.	รายได้้
6. รายได้ด้จจาจกากการดำำ
การดาเนินินน�งาเนิิน นงาน
26. รายได้ด้จจากการดาเนินินนงาน
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
26. รายได้จากการดาเนินงานสาหรับปีสิ่นสุดวันที่
รายได้ด้จจากการดาเนินินนงาน
รายได้จากการดาเนินงานสาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
รายได้จากการดาเนินงานสาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2564
2563
2564
2563
2,908,609 2,343,762
2,908,609 1,228,987
2,343,762
1,458,444
2,908,609
2,343,762
1,458,444
1,228,987
835,006
740,026
1,458,444
1,228,987
835,006
740,026
696,307
682,298
835,006
740,026
696,307
682,298
507,172
436,645
696,307
682,298
507,172
436,645
423,781
377,514
507,172
436,645
423,781
377,514
410,753
344,856
423,781
377,514
410,753
344,856
379,287
296,348
410,753
344,856
379,287
296,348
63,860
63,950
379,287
296,348
63,860
63,950
31,678
24,044
63,860
63,950
31,678
24,044
12,934
9,325
31,678
24,044
12,934
9,3256,899
12,934
9,3256,899 6,547,755
7,734,730
6,899 6,547,7557,734,730
7,734,730 6,547,755

(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย:
(หน่วย:จการ
พันบาท)
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
2,261,670 1,667,148
2,261,670- 1,667,1482,261,670-- 1,667,148-696,307-682,298-696,307-682,298-696,307682,298390,074
343,119
390,074343,119437,613
343,333
390,074
343,119
437,613343,333437,613
343,333
23,40023,40023,40023,400-23,400-23,400-----3,809,064-- 3,059,298-3,809,064- 3,059,2983,809,064 3,059,298

2,908,609
2,908,609
895,287
2,908,609
895,287
835,006
895,287
835,006
272,151
835,006
272,151
490,192
272,151
490,192
423,781
490,192
423,781
410,753
423,781
410,753
379,287
410,753
379,287
8,879
379,287
8,879
12,182
8,879
12,182
4,574
12,182
4,574
6,640,701
4,574
6,640,701
6,640,701

2,261,670
2,261,6702,261,670-272,151-272,151-272,151390,074
390,074437,613
390,074
437,613437,613-----3,361,508-3,361,5083,361,508

งบการเงิิ
นรวม
งบการเงินรวม
2563
2564งบการเงินรวม
2563

ประเภทของบริริกการ
ประเภทของบริิ
ปรค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
ะเภทของบริริกกกาารร
ปรรายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์
ะเภทของบริริกการ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์
รายได้จากงานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์
รายได้จากงานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน
รายได้จากงานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน
รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน
รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์
ค่าบริการข้อมูล
รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์
ค่าบริการข้อมูล
ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าบริการข้อมูล
ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์
ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมสมาชิก
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมสมาชิก
ค่าบริการกองทุน
ค่าธรรมเนียมสมาชิก
ค่าบริการกองทุน
รายได้ตัวแทนการชาระเงิน
ค่าบริการกองทุน
รายได้ตัวแทนการชาระเงิน
รายได้จากการบริการ
Digital Gateway
รายได้ตัวแทนการชาระเงิน
รายได้จากการบริการ Digital Gateway
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากการบริการ Digital Gateway
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
จัจังงหวะเวลาในการรับ
รับรู้รู้รรายได้
จัจััจังงงหหวะเวลาในการรัั
วะเวลาณในกเวลาใดเวลาหนึ่ง
ารรับ
รับรู้รู้รบรารู้้�รายได้้
ยได้
รับรู้รายได้
จัจัง
ง
ห
ว
ะ
เ
ว
ล
า
ใ
น
ก
า
ร
รับ
รั
บ
รู้ร
รู้
ร
า
ยได้
รับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
รับรู้รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์
รายได้จากงานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์
รายได้จากงานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน
รายได้จากงานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน
รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน
รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์
ค่าบริการข้อมูล
รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์
ค่าบริการข้อมูล
ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าบริการข้อมูล
ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์
ค่าสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์
ค่าบริการกองทุน
รายได้จากงานรับฝากหลักทรัพย์
ค่าบริการกองทุน
รายได้ตัวแทนการชาระเงิน
ค่าบริการกองทุน
รายได้ตัวแทนการชาระเงิน
รายได้จากการบริการ
Digital Gateway
รายได้ตัวแทนการชาระเงิน
รายได้จากการบริการ
Digital Gateway
รวม
รายได้จากการบริการ
Digital Gateway
รวม
รวม
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2,343,762
2,343,762
635,827
2,343,762
635,827
740,026
635,827
740,026
200,300
740,026
200,300
419,785
200,300
419,785
377,514
419,785
377,514
344,856
377,514
344,856
296,348
344,856
296,348
5,354
296,348
5,354
8,845
5,354
8,8458,8455,372,617
5,372,6175,372,617

1,667,148
1,667,1481,667,148-200,300-200,300-200,300343,119
343,119343,333
343,119
343,333343,333-----2,553,900-2,553,9002,553,900
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิินรวม
งบการเงินรวม
2564
2563

รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน
รายได้จากงานนายทะเบียนหลักทรัพย์
รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมสมาชิก
รายได้จากการบริการบริษัทหลักทรัพย์
ค่าบริการกองทุน
ค่าธรรมเนียมสมาชิก
รายได้ตัวแทนการชาระเงิน
ค่าบริการกองทุน
รายได้จากการบริการ Digital Gateway
รายได้ตัวแทนการชาระเงิน
รวม
รายได้จากการบริการ Digital Gateway
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
รวม
27. รวมรายได้จากการดาเนินงาน
รายได้ (ขาดทุทุนน) จากเงิน
งินลงทุทุนน - สุสุททธิ

2564
2563
งบการเงินรวม
2564
2563
563,157
593,160
424,156
481,998
563,157
593,160
16,980
16,860
424,156
481,998
63,860
63,950
16,980
16,860
22,799
18,690
63,860
63,950
752
480
22,799
18,690
2,325
752
480
1,094,029 1,175,138
2,325
7,734,730 6,547,755
1,094,029 1,175,138
7,734,730 6,547,755

27.	รายได้้
นนลงทุุ
27. รายได้ (ข(ขาดทุุ
าดทุทุนน)นจ)ากจากเงิิ
เงิน
งินลงทุทุน
- สุสุททนธิ- สุุทธิิ
ดอกเบี้ยรับ
หัก:: ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย (หมายเหตุ 6)
หัก:: ดอกเบี้ยจ่าย
ทรัพย์สินและผลประโยชน์
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย (หมายเหตุ 6)
ส่วนของสมาชิก
ทรัพย์สินและผลประโยชน์
ดอกเบี้ยรับส่วนของสมาชิก
- สุทธิ
รายได้เงินปันผลจาก
ดอกเบี้ยรับ - สุทธิ
กองทุนรวม
รายได้เงินปันผลจาก
กิจการย่อย (หมายเหตุ 12)
กองทุนรวม
กิจการร่วม (หมายเหตุ 13)
กิจการย่อย (หมายเหตุ 12)
กองทุนส่วนบุคคล
กิจการร่วม (หมายเหตุ 13)
กิจการอื่น
กองทุนส่วนบุคคล
กาไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
กิจการอื่น
กาไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน

งบการเงิิน(หน่วย:
เฉพาะกิิจพันบาท)
การ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564 (หน่วย:2563
พันบาท)

2564
2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
424,156
481,998
--424,156
481,998
23,400
23,400
--23,40023,400--447,556
505,398
3,809,064 3,059,298
447,556
505,398
3,809,064 3,059,298

งบการเงินรวม
นรวม
2564งบการเงิิ
งบการเงินรวม2563
2564
2563
249,320
327,223
2564
2563

(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิ2563
จการ
2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
141,717
198,303
2564
2563

249,320
-

327,223
-

141,717
(11,149)

198,303
(22,492)

(102,648)
146,672
(102,648)

(174,824)
152,399
(174,824)

(11,149)
130,568-

(22,492)
175,811-

146,672
63,039
63,039
4,536
42,957
4,536
42,957

152,399
62,386
62,386
22
3,749
22
(320,541)
3,749
(320,541)

130,568
63,039
606,182
63,039
13,870
606,182
13,870
4,536
57,953
4,536
57,953

175,811
62,386
508,543
62,386
20,151
508,543
22
20,151
3,749
22
(371,751)
3,749
(371,751)
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งบการเงิิ
นรวม
งบการเงินรวม
2564
2563

ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเป�ยนเงินตรา
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ต่างประเทศ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเป�ยนเงินตรา
กาไร
(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเป�ยน
ต่างประเทศ
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กาไร
(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเป�ยน
กาไร
(ขาดทุน)
ที่เกิดขึ้นจริง
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
จากอัตราแลกเป�ยนของเงินลงทุนใน
กาไร
(ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจริง
ตราสารต่างประเทศ
จากอัตราแลกเป�ยนของเงินลงทุนใน
กาไร
(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
ตราสารต่างประเทศ
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเป�ยน
กาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
ของเงินลงทุนในตราสารต่างประเทศ
กาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเป�ยน
กาไร
(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตรา
ของเงินลงทุนในตราสารต่างประเทศ
แลกเป�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กาไร
(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตรา
กาไร
(ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตรา
แลกเป�ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
แลกเป�ยน
กาไร
(ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตรา
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
แลกเป�ยน
รวมรายได้
(ขาดทุน) จากเงินลงทุน - สุทธิ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

28. รรวมรายได้
ายได้ด้อื่อื่นน (ขาดทุน) จากเงินลงทุน - สุทธิ

2564งบการเงินรวม2563
(24,429)
25642563
(74,014)

(24,429)
(55,939)

(74,014)

(24,429)
(55,939)

(74,014)
(248,321)

(55,939)
5,090

(74,014)
(248,321)

(55,939)
5,090

(248,321)

5,090

(248,321)

5,090

44,914
128,109
44,914

(14,246)
(165,130)
(14,246)

44,914
209,739
44,914

(14,246)
(180,203)
(14,246)

128,109
280,612

(165,130)
3,316

209,739
280,612

(180,203)
3,316

280,612
(64,669)

3,316
42,140

280,612
(64,669)

3,316
42,140

(64,669)
50,721
(5,137)
50,721
369,419
(5,137)

42,140
(48,694)
(3,812)
(48,694)
(363,689)
(3,812)

(64,669)
50,721
552
50,721
1,075,682
552

42,140
(48,694)
(3,504)
(48,694)
122,442
(3,504)

369,419

(363,689)

1,075,682

122,442

28.	รายได้้
28. รายได้อื่
ด้อื่นนอื่่�น
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(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงิิ
น
เฉพาะกิิ
จ
การ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:2563
พันบาท)
2564
2564
2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(24,429)
2564 2563

รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารและจัดการกองทุน
รายได้ค่าบริการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารและจัดการกองทุน
รายได้จากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน
รายได้ค่าบริการบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค
รายได้จากการเผยแพร่ความรู้การลงทุน
รายได้ค่าปรับ
รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค
รายได้จากเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก
รายได้ค่าปรับ
รายได้ค่าบริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
รายได้จากเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก
รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด
รายได้ค่าบริการธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
รายได้อื่น
รายได้จากการจัดกิจกรรมทางการตลาด
รวมรายได้อื่น
รายได้อื่น

งบการเงินรวม
นรวม
2564งบการเงิิ
2563
งบการเงินรวม
2564
2563
51,270
47,917
2564
2563
31,162
13,368
51,270
47,917
16,802
22,844
31,162
13,368
11,443
11,832
16,802
22,844
7,742
12,347
11,443
11,832
3,999
3,445
7,742
12,347
3,489
3,969
3,999
3,445
70
1,365
3,489
3,969
54,130
46,001
70
1,365
180,107
163,088
54,130
46,001

(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิ2563
จการ
2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2,710
2564387
2563
1,940,047
387 1,854,011
2,710
16,802
22,844
1,940,047 1,854,011
11,443
11,832
16,802
22,844
2,887
7,088
11,443
11,832
2,8877,088--301,2897,202
7,046
30
1,289
1,978,798
1,906,820
7,202
7,046

รวมรายได้อื่น

180,107

1,978,798

รายงานประจำำ�ปีี 2564

163,088

1,906,820
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29.	ค่่
29. ค่ค่าาาใใช้้
ช้ช้จ่จ่าจ่าย่าผยผลประโยชน์์
ลประโยชน์น์ตตอบแตทอบแทนพนัั
นพนันักกงาน กงาน
29. ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายผลประโยชน์น์ตตอบแทนพนันักกงาน

(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงิิ
นรวม
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พันบาท)
29. ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายผลประโยชน์น์ตตอบแทนพนันักกงาน
2564
2563
2564
2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564งบการเงินรวม2563
2564
2563
(หน่วย: พันบาท)
ผู้้�บบริริห
ริิหหาารสำำ
�คั
2564
2563
2564
2563
ผู้ผู้บ
รสาคัคัญ
ญ ัญ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น
ๆ
257,447
234,554
257,447
234,554
ผู้ผู้บ
บริริหหารสาคัคัญ
ญ
2564
2563
2564
2563
13,747
12,163
13,747
12,163
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น
ๆ
257,447
234,554
257,447
234,554
เงินสมทบกองทุนสารองเลี่ยงชีพ
ผู้ผู้บบริริหหารสาคัคัญ
ญ
13,747
12,163
13,747
12,163
271,194
246,717
271,194
246,717
เงินสมทบกองทุนสารองเลี่ยงชีพ
รวม
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ๆ
257,447
234,554
257,447
234,554
271,194
246,717
271,194
246,717
พนันักกงานอื่อื่นน ๆ
รวม
13,747
12,163
13,747
12,163
เงินสมทบกองทุนสารองเลี่ยงชีพ
ๆ
1,791,147 1,621,849 1,791,147 1,622,049
พนัั
พเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น
นันักกกงงานอื่่
านอื่อื่นน �นๆ ๆ
271,194
246,717
271,194
246,717
รวม
83,937 1,621,849
78,612 1,791,147
83,937 1,622,049
78,612
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น
ๆ
1,791,147
เงินสมทบกองทุนสารองเลี่ยงชีพ
พนันักกงานอื่อื่นน ๆ
83,937 1,700,461
78,612 1,875,084
83,937 1,700,661
78,612
1,875,084
เงินสมทบกองทุนสารองเลี่ยงชีพ
รวม
เงินเดือนและผลประโยชน์อื่น ๆ
1,791,147 1,621,849 1,791,147 1,622,049
1,875,084
2,146,278 1,700,461
1,947,178 1,875,084
2,146,278 1,700,661
1,947,378
รวม
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
83,937
78,612
83,937
78,612
เงินสมทบกองทุนสารองเลี่ยงชีพ
2,146,278 1,947,178 2,146,278 1,947,378
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
1,875,084 1,700,461 1,875,084 3.001,700,661
กลุ่มกิจการได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี่ยงชีพสาหรับพนักงาน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ
ถึงร้อยละ
รวม
15.00 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มกิจการจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ
ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน
กลุ่มกิจการได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี่ยงชีพสาหรับพนักงาน
โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ
ถึงร้อยละ
2,146,278 10.00
1,947,178
2,146,278 3.001,947,378
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

30.
30.

30.
30.

กองทุนสารองเลี่ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสารองเลี่ยงชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน
15.00 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มกิจการจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10.00 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน
กลุ่มกิจการได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี่ยงชีพสาหรับพนักงาน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ
โดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตแห่งหนึ่ง
กองทุนสารองเลี่ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสารองเลี่ยงชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน
15.00 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มกิจการจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10.00 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน
เโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตแห่งหนึ่ง
งิงินนอุอุดดหนุนุนนให้ห้แแก่ส
ก่สานันักกงานคณะกรรมการกากับ
กับหลัลักกทรัรัพพย์ย์แและตลาดหลัก
ลักทรัรัพพย์ (ก.ล.ต.)
กองทุนสารองเลี่ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสารองเลี่ยงชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน
เโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตแห่งหนึ่ง
งิน
งินอุอุดดหนุนุนนให้ห้แแก่ก่สสานัก
นักงานคณะกรรมการกากับ
กับพ.ศ.
หลัลักกท2535
รัรัพพย์ย์แแกาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์
ละตลาดหลัก
ลักทรัรัพพย์ (ก.ล.ตจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สานักงาน
.)
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เงิิเคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามอัตราที่คณะกรรมการ
นอุุดหนุุนให้้ก่แสก่่านันัก
สำกำ�นั
ักงานคณะกรรมการกำำ
�กัับลหลัั
กทรััลัพกย์์ทแรัรัพพละตลาดหลัั
กทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
กาหนด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งิงินนอุอุดดหนุนุนนให้ห้แแก่ส
งานคณะกรรมการกากับ
กับพ.ศ.
หลัลักกท2535
รัรัพพย์ย์แแกาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์
ะตลาดหลัก
ย์ ก.ล.ต.
(ก.ล.ตจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สานักงาน
.)
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามอัตราที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต.
กาหนด 0.002 ของมูลค่า
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์
ในอัตราร้อยละ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 กาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์
จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สานักงาน
การซื้อขายหลักทรัพย์ของปีที่เรียกเก็บสาหรับปี
2563 ถึงปี 2565 (ระยะเวลา 3ก.ล.ต.
ปี) กาหนด 0.002 ของมูลค่า
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์
ในอัตราร้อยละ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามอัตราที่คณะกรรมการ
การซื้อขายหลักทรัพย์ของปีที่เรียกเก็บสาหรับปี
2563 ถึงปีก.ล.ต
2565ได้ปรับปรุงการกาหนดหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียม
(ระยะเวลา 3 ปี)
นอกจากนี้
เมื่อวันที่
14 มีมติให้เรียกเก็บเงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์
ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ก.ล.ต.
ในอัตราร้อยละ 0.002 ของมูลค่า
การประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากบริษัท
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย)
นอกจากนี้
เมื่อวันที่
14
ธันวาคม
2563
คณะกรรมการ
ก.ล.ต
ได้ปรับปรุงการกาหนดหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียม
การซื้อขายหลักทรัพย์ของปีที่เรียกเก็บสาหรับปี 2563 ถึงปี 2565 (ระยะเวลา 3 ปี)
จากัด
(มหาชน) (กิจการย่อย) ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป โดยมีค่าธรรมเนียมต่อปีขั้นต่า
2 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน
การประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากบริษัท
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ประเทศไทย)
นอกจากนี้
เมื่อวันที่
14
ธันวาคม
2563
คณะกรรมการ
ก.ล.ต
ได้ปรับปรุงการกาหนดหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียม
15
ล้านบาท
(2563:(กิจการย่อย)
2 ล้านบาท) ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป โดยมีค่าธรรมเนียมต่อปีขั้นต่า 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
จากัด
(มหาชน)
การประกอบกิจการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากบริษัท
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
15 ล้านบาท (2563: 2 ล้านบาท)
จากัด (มหาชน) (กิจการย่อย) ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป โดยมีค่าธรรมเนียมต่อปีขั้นต่า 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน
15 ล้านบาท (2563: 2 ล้านบาท)
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31.	ค่่าใช้้จ่่ายอื่่�น
31. ค่ค่าาใช้จ่
ช้จ่าายอื่น
อื่น

31. ค่ค่าาใช้จ่
ช้จ่าายอื่น
อื่น
ค่าใช้จ่ายการ�ศลและกิจกรรมเ�อ�งคม
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายการ�ศลและกิจกรรมเ�อ�งคม
ค่าใช้จ่ายเ�อการพัฒนาตลาดทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน
ค่าเบี้ยประกัน
ค่าใช้จ่ายเ�อการพัฒนาตลาดทุน
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสถาบันต่าง ๆ
ค่าเบี้ยประกัน
ค่ารับรอง
ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสถาบันต่าง
ๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางและพาหนะ
ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าใช้จ่ายเดินทางและพาหนะ
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
รวมค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
32. รวมค่าใช้จ่ายอื่น
เงิงินนนาส่ส่งงให้ห้กกองทุทุนนส่ส่งงเสริริมมการพัพัฒ
ฒนาตลาดทุทุนน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิินรวม
งบการเงินรวม
2564
2563

2564
2563
งบการเงินรวม
112,158
11,094
2564
2563
103,046
115,508
112,158
11,094
30,259
27,348
103,046
115,508
6,196
3,754
30,259
27,348
5,121
4,798
6,196
3,754
3,080
2,492
5,121
4,798
2,784
2,174
3,080
2,492
785
1,711
2,784
2,174
12,721
6,005
785
1,711
276,150
174,884
12,721
6,005
276,150
174,884

(หน่วยจการ
: พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(หน่วย2563
: พันบาท)
2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ11,096
112,158
2564
2563
99,194
88,306
112,158
11,096
30,259
27,348
99,194
88,306
6,196
3,754
30,259
27,348
3,655
3,463
6,196
3,754
3,067
2,477
3,655
3,463
2,767
2,173
3,067
2,477
785
1,692
2,767
2,173
10,195
5,795
785
1,692
268,276
146,104
10,195
5,795
268,276
146,104

องทุุ
มฒการพัั
332.
2. เงิิ
เพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งิงินนนนนำำา�ส่
ส่ส่งงใ่งห้ห้กให้้
กอกงทุทุน
นส่ส่งงเนสส่่ริริมมงกเสริิ
ารพัพัฒ
นาตลาดฒทุทุนนาตลาดทุุ
น (ฉบับที่น6) พ.ศ. 2562 ที่ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2562
กาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ดาเนินการดังนี้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่
6) พ.ศ.
2562ให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ที่ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2562
1) โอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเป็นจานวนหรือมูลค่า
5,700
ล้านบาท
กาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์ดาเนินการดังนี้
(“CMDF”) โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
1) โอนเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเป็นจานวนหรือมูลค่า
5,700 ล้านบาท ให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ร่วมกันกาหนดจานวน หรือมูลค่า ประเภท และลักษณะของเงินหรือทรัพย์สินที่จะโอน
โดยให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
2) (“CMDF”)
นาส่งเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ่นปีปฏิทิน ในอัตราไม่น้อยกว่า
ร่วมกันกาหนดจานวน
หรือมูลค่า
ประเภท
และลักษณะของเงินหรือทรัพย์สินที่จะโอน
ร้อยละ 90 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสารอง ทั่งนี้ ให้ใช้งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ใน
2) นาส่งเงินให้แก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ่นปีปฏิทิน ในอัตราไม่น้อยกว่า
การคานวณเงินนาส่ง การกันเงินสารองให้เป็นไปตามประเภทและจานวนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
ร้อยละ
กาหนด90 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี และเงินสารอง ทั่งนี้ ให้ใช้งบการเงินรวมของตลาดหลักทรัพย์ใน
การคานวณเงินนาส่ง การกันเงินสารองให้เป็นไปตามประเภทและจานวนที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
กาหนด
ตลาดหลักทรัพย์ได้โอนเงินให้แก่
CMDF แล้วจานวน 5,700 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และบันทึกรายการ
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี 2562
ตลาดหลักทรัพย์ได้โอนเงินให้แก่ CMDF แล้วจานวน 5,700 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 และบันทึกรายการ
ตลาดหลักทรัพย์บันทึกเงินนาส่งรายปีจานวน 582.98 ล้านบาท
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี
2562 เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (2563 : 361.64 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดเงินสารอง
ตลาดหลักทรัพย์บันทึกเงินนาส่งรายปีจานวน
582.98 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมและงบการเงิน
และการคานวณเงินนาส่งรายปี ดังนี้
เฉพาะกิจการสาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (2563 : 361.64 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดเงินสารอง
และการคานวณเงินนาส่งรายปี ดังนี้

212

รายงานประจำำ�ปีี 2564

59

เเงิิงิงินนนสสำำา�ร
รอง
เงิงินนสารององ
ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติ
ในการประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติ
อนุมัติการกาหนดประเภทและหลักการสาหรับการกันเงินสารองตามที่ พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 6) กาหนด
อนุมัติการกาหนดประเภทและหลักการสาหรับการกันเงินสารองตามที่ พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 6) กาหนด
และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีมติอนุมัติจานวนเงินสารองสาหรับปี 2564
และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ มีมติอนุมัติจานวนเงินสารองสาหรับปี 2564
จานวน 1,532 ล้านบาท (ปี 2563: อนุมัติจานวนเงินสารอง จานวน 1,314 ล้านบาท) ตามรายละเอียดดังนี้
จานวน 1,532 ล้านบาท (ปี 2563: อนุมัติจานวนเงินสารอง จานวน 1,314 ล้านบาท) ตามรายละเอียดดังนี้
หลัลักกการในการกาหนดจานวนเงิงินนสารอง

หลัั
หลัลักกการในการกำำ
การในการกา�หหนดจำำ
นดจาน�นวนเงิิ
วนเงิงินนสนาสำำร�อรอง
ง
เเพื่่
�อ�ออให้้มีี
ให้ห้มีมีแ
แหล่่หล่ล่งงงเงิิเงิงิน
นทุุทุทุนนนเเพีีพีพียยยงงพอ
พ
แ
น
เ�ออให้ห้มีมีแแหล่ล่งงเงิงินนทุทุนนเพีพียยงพ

ปประเภทเงิิ
ระเภทเงิงินนสารอง
ประเภทเงิงินนนสสำำาร�อรอง
ง
1. เงินสารองที่กันตามกฎหมายหรือเกณฑ์ 1.1
1. เงินสารองที่กันตามกฎหมายหรือเกณฑ์ 1.1
ในการประกอบธุรกิจกาหนด รวมถึง 1.2
ในการประกอบธุรกิจกาหนด รวมถึง 1.2
เงินสารองเ�อรองรับสถานการณ์พิเศษ
เงินสารองเ�อรองรับสถานการณ์พิเศษ

2. เงินสารองที่กันไ�เ�อรองรับความผันผวน
2. เงินสารองที่กันไ�เ�อรองรับความผันผวน
จากเงินลงทุน
จากเงินลงทุน
3. เงินสารองที่กันไ�เ�อการลงทุนในธุรกิจ
3. เงินสารองที่กันไ�เ�อการลงทุนในธุรกิจ
หรือทรัพย์สินถาวร
หรือทรัพย์สินถาวร

รอง
จานวจำำน�เนวนเงิิ
งิงินนสารนองสำำ�(พัพัน
นบาท)
จานวนเงิงินน(พััสานรบาท)
อง (พัพันนบาท)
2564
2563
2564
2563
2564
2563

เงินสารองตามกฎหมาย
17,608
เงินสารองตามกฎหมาย
17,608
เงินสารองตามเกณฑ์ประกอบธุรกิจ เช่น ตามเกณฑ์ EMIR
เงินสารองตามเกณฑ์ประกอบธุรกิจ เช่น ตามเกณฑ์ EMIR
(European Market Infrastructure Regulation), PFMI
(European Market Infrastructure Regulation), PFMI
(Principles for Financial Market Infrastructures) เ�อใใ
(Principles for Financial Market Infrastructures) เ�อใใ
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจตามเกณฑ์กาหนดเพิ่มขึ้น
เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจตามเกณฑ์กาหนดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) ในแต่ละปี
25,660
(ลดลง) ในแต่ละปี
25,660
1.3 เงินสารองที่กันไ�เ�อเงินกองนนเฉพาะ เช่น การอนุมัติเพิ่ม
1.3 เงินสารองที่กันไ�เ�อเงินกองนนเฉพาะ เช่น การอนุมัติเพิ่ม
เงินทุนในกองทุนเฉพาะระหว่างปี การแบ่งปันผลประโยชน์
เงินทุนในกองทุนเฉพาะระหว่างปี การแบ่งปันผลประโยชน์
ของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (SIPF) กองทุน
ของกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (SIPF) กองทุน
คุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DIPF) กองทุนทดแทน
คุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DIPF) กองทุนทดแทน
ความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ความเสียหายในระบบการชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
(CLF) หรือกองทุนอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
12,814
(CLF) หรือกองทุนอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
12,814
1.4 เงินสารองเ�อใใมีแหหงเงินนนเเยงพอใใสามารถรองรับความ
1.4 เงินสารองเ�อใใมีแหหงเงินนนเเยงพอใใสามารถรองรับความ
เสี่ยงทางการเงินจากการประกอบกิจการ รวมทั่งมาตรการ
เสี่ยงทางการเงินจากการประกอบกิจการ รวมทั่งมาตรการ
รองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน
467,000
รองรับในสถานการณ์ฉุกเฉิน
467,000
ตามจานวนผลกาไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ตามจานวนผลกาไร (ขาดทุน) ของเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(unrealised gain/(loss)) ประจาปี
394,773
(unrealised gain/(loss)) ประจาปี
394,773
ตามจานวนเงินลงทุนในธุรกิจและทรัพย์สินถาวรที่คณะกรรมการ
ตามจานวนเงินลงทุนในธุรกิจและทรัพย์สินถาวรที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาอนุมัติ
614,000
ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาอนุมัติ
614,000
รวมเงินสารอง
1,531,855
รวมเงินสารอง
1,531,855

23,635
23,635

(36,960)
(36,960)

261,176
261,176
424,000
424,000
(179,733)
(179,733)
821,781
821,781
1,313,899
1,313,899
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การคำำ
นำำง�ส่
การคา�นนวณเงิิ
วณเงิงินนนนาส่ส่ง
ราย่งปีรายปีี
การคานวณเงิงินนนาส่ส่งงรายปี

(หน่วย: พันบาท)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิิ(หน่วย:
นรวมและพันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงิิ
น
เฉพาะกิิ
จการ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนเงินนาส่งให้แก่กองทุนส่งเสริม
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนเงินนาส่งให้แก่กองทุนส่งเสริม
การพัฒนาตลาดทุน (ตามงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม)
3,294,167
2,094,001
การพัฒนาตลาดทุน (ตามงบรายได้และค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม)
3,294,167
2,094,001
(1,114,558) (378,279)
หัก: ภาษีเงินได้
(1,114,558) (378,279)
หัก:
ภาษีเงินได้
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ก่อนหักเงินสารอง
2,179,609
1,715,722
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ก่อนหักเงินสารอง
2,179,609
1,715,722
(1,531,855) (1,313,899)
หัก: เงินสารอง
(1,531,855) (1,313,899)
หัก: เงินสารอง
647,754
401,823
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษีและเงินสารอง
647,754
401,823
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษีและเงินสารอง
582,978
361,641
จานวนเงินนาส่งรายปีในอัตราร้อยละ 90
582,978
361,641
จานวนเงินนาส่งรายปีในอัตราร้อยละ 90
ค่าใช้จ่ายเงินนาส่งสะสมแก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
ค่าใช้จ่ายเงินนาส่งสะสมแก่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
แสดงได้ดังนี้
แสดงได้ดังนี้
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงิินรวมและ
งบการเงินรวมและ
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
2564
2563
ค่าใช้จ่ายเงินนาส่งสะสมต้นปี
6,061,641
5,700,000
ค่าใช้จ่ายเงินนาส่งสะสมต้นปี
6,061,641
5,700,000
582,978
361,641
ค่าใช้จ่ายเงินนาส่งรายปี
582,978
361,641
ค่าใช้จ่ายเงินนาส่งรายปี
6,644,619
6,061,641
รวมค่าใช้จ่ายเงินนาส่งสะสมปลายปี
6,644,619
6,061,641
รวมค่าใช้จ่ายเงินนาส่งสะสมปลายปี
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33.
33. ภาษีี
ภาษีษีเเเงิน
งิงิินนไได้้
ด้
33.
3333..

ภาษีษีเเงิงินนได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปีสิ่นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
ภภค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปีสิ่นสุดวันที่
าาษีษีเ
ษีษีเเเงิงิน
งิงินนนไได้ด้
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปีสิ่นสุดวันที่
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564 และ
และ 2563
2563 สรุปได้ดังนี้
สรุปได้ดังนี้

พันบาท)
(หน่วย:(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงิิ
นรวม
งบการเงิิ(หน่วย:
นเฉพาะกิิพันบาท)
จการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:
พันบาท)
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564 (หน่วย: พันบาท)
2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีษีเเงิงินนได้ด้ปัปัจจจุจุบับันน:
ภาษีี
เ
งิิ
น
ได้้
ปั
จ
ั
จุุ
บั
น
ั
:
2564
2563
2564
2563
ภาษีษีเเงิงินนได้ด้ปัปัจจจุจุบับันน:
2564
2563
2564 2563 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
323,756
268,527
323,756
268,527
ภภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ภาาษีษีเ
ษีษีเเเงิงิน
งิงินนนไได้ด้ปั
ด้ด้ปัปัจ
ปัจจจจุจุบั
จุจุบับัน
บันนน::
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
323,756
268,527
เงินนาส่ง CMDF
952,000
952,000--ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
323,756
268,527952,000
952,000
ภภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
าเงินนาส่ง
ษีษีเเงิงินนได้ด้รรอCMDF
การตัด
ตัดบับัญ
ญชีชี::
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ภาเงินนาส่ง
ษีษีเเงิงินนได้ด้รรอCMDF
การตัตัดดบับัญ
ญชี:
ชี:
952,000
-952,000
-ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง�วคราว
เงินนาส่ง
CMDF
952,000
952,000
งิินนไไได้้ด้ด้ร
บััญ
ภภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง�วคราว
าาและการกลับรายการผลแตกต่าง�วคราว
ษีษีเ
กกาารรตัตัตัด
ชีชี::ชีี:
(161,198) (132,344) (143,332) (134,782)
ภภาษีี
ษีษีเเเงิงิน
งิงิน
ด้ด้รรรอออการตัั
ตัดดดดบับัญ
บับัญ
ญญชี:
ชี:
และการกลับรายการผลแตกต่าง�วคราว
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง�วคราว
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง�วคราว (161,198) (132,344) (143,332) (134,782)
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้
และการกลับรายการผลแตกต่าง�วคราว
(161,198)
(143,332)
(134,782)
- (132,344)
242,096
242,096
ประโยชน์
และการกลับรายการผลแตกต่าง�วคราว
(161,198)
(132,344)
(143,332)
(134,782)
242,096
242,096
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้
ค่ค่า
าใประโยชน์
ช้ช้จ่จ่าายภาษีษีเเงิงินนได้ที่
ด้ที่แแสดงอยู่ใ
ยู่ในรายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่า
ค่าใช้ช้จ่จ่าาย
1,114,558
378,279
808,668
107,314
ปรับปรุงภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้
242,096
242,096
ค่ค่าาใประโยชน์
ช้ช้จ่จ่าายภาษีษีเเงิน
งินได้ด้ที่ที่แแสดงอยู่ยู่ใในรายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่า
ค่าใช้ช้จ่จ่าาย
1,114,558-378,279
808,668-107,314
242,096
242,096
ประโยชน์
ค่ค่า
า
ใ
ช้จ่
ช้
จ่า
า
ย
ภ
า
ษีเ
ษี
เ
งิน
งิ
น
ไ
ด้ที่
ด้
ที่แ
แ
ส
ด
ง
อ
ยู่ใ
ยู่
ใ
น
ร
า
ย
ไ
ด้สู
ด้
สูง
ง
ก
ว่า
ว่
า
ค่า
ค่
า
ใ
ช้จ่
ช้
จ่า
า
ย
1,114,558
378,279
808,668
107,314
ค่ค่าจานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของรายได้
าใช้ช้จ่จ่าายภาษีษีเเงิน
งินได้ด้ที่ที่แแสดงอยู่ยู่ใในรายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่า
ค่าใช้ช้จ่จ่าาย
1,114,558 (ค่าใช้จ่าย)
378,279 เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีสิ่นสุดวันที่
808,668
107,314

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของรายได้
(ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีสิ่นสุดวันที่
31
ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของรายได้
(ค่าใช้จ่าย)
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของรายได้
(ค่าใช้จ่าย) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีสิ่นสุดวันที่
เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีสิ่นสุดวันที่
(หน่วย: พันบาท)
31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564 และ
และ 2563
2563 สรุปได้ดังนี้
สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พันบาท)
พันบาท)
2564งบการเงินรวม
2563
2564 (หน่วย:
2563
งบการเงิินรวม
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจ2563
การ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไรขาดทุน
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไรขาดทุน
15,571
15,571
2564 2563
2564 2563
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
15,571
15,571
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไรขาดทุน
-15,571
-15,571
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไรขาดทุน
-15,571
-15,571
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
15,571
15,571
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายการกระทบยอดระหว่างรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
-15,571
15,571
15,571
15,571
รายการกระทบยอดระหว่างรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
รายการกระทบยอดระหว่างรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
รายการกระทบยอดระหว่างรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564งบการเงินรวม
2563
2564 (หน่วย: พันบาท)
2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,711,189
1,732,360 1,823,864
882,073
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
2564
2563
2564
2563
2,711,189
1,732,360
1,823,864
882,073
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
2564
2563
2564
2563
2,711,189
1,732,360
1,823,864
882,073
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
2,711,189
1,732,360
1,823,864
882,073
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ
20 ร้อยละ
20 ร้อยละ
20 ร้อยละ
20
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ
20
ร้อยละ
20
ร้อยละ
20
ร้อยละ
20
รายได้ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี
542,238
346,472
364,773
176,415
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ
20
20
20
20
รายได้ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี
542,238
346,472
364,773
176,415
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ
20 ร้อยละ
ร้อยละ
20 ร้อยละ
ร้อยละ
20 ร้อยละ
ร้อยละ
20
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินนาส่ง
CMDF
รายได้ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี
542,238
346,472
364,773
176,415
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินนาส่ง
CMDF
รายได้ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี
542,238
346,472364,773
176,415ปีก่อน
604,935
604,935
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินนาส่ง
CMDF
ปีก่อน
604,935
604,935
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินนาส่ง CMDF
ขาดทุนสะสมยกมาจากปีก่อน
(761) (69,481)
(70,009)
ปีก่อน
604,935
-604,935
-ขาดทุนสะสมยกมาจากปีก่อน
(761) (69,481)
(70,009)
ปีก่อน
604,935
604,935การกลับรายการของการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษี
ขาดทุนสะสมยกมาจากปีก่อน
(761)
-(70,009)
การกลับรายการของการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษี
ขาดทุนสะสมยกมาจากปีก่อน
(761) (69,481)
(69,481)
(70,009)
เงินได้รอการตัดบัญชีของงวดก่อน
(216,059)
- (216,059)
การกลับรายการของการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีของงวดก่อน
(216,059)
(216,059)
การกลับรายการของการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษี
รายได้ที่ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
7,618
3,513
2,102
1,540
215
เงินได้รอการตัดบัญชีของงวดก่อน
(216,059)
รายได้ที่ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
7,618
3,513-- (216,059)
2,102
1,540-เงินได้รอการตัดบัญชีของงวดก่อน
(216,059)
(216,059)
รายได้ที่ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
7,618
3,513
2,102
1,540
62
รายได้ที่ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
7,618
3,513
2,102
1,540

62

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไรขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

-

15,571
15,571

-

15,571
15,571

รายการกระทบยอดระหว่างรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายได้ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คูณอัตราภาษี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเงินนาส่ง CMDF
ปีก่อน
ขาดทุนสะสมยกมาจากปีก่อน
การกลับรายการของการปรับลดมูลค่าของสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีของงวดก่อน
รายได้ที่ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายที่สามารถหักภาษีได้เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
รายการกาไรระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการกาไรระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการกาไรระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน---สุทธิ
สุทธิ
สุทธิ
รายการกาไรระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สุทธิ
จากภาษีเงินได้
จากภาษีเงินได้
จากภาษีเงินได้
จากภาษีเงินได้
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย---กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์และกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์และกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์และกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในหลักทรัพย์และกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า---สุทธิจากภาษีเงินได้
สุทธิจากภาษีเงินได้
สุทธิจากภาษีเงินได้
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สุทธิจากภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย

งบการเงิินรวม
งบการเงินรวม
2564
2563
2564
2563
2,711,189 1,732,360

(หน่วย:
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
1,823,864
882,073

ร้อยละ 20
542,238

ร้อยละ 20
346,472

ร้อยละ 20
364,773

ร้อยละ 20
176,415

604,935
(761)

(69,481)

604,935
-

(70,009)

(216,059)
- (216,059)
7,618
3,513
2,102
1,540
(126,187)
(126,187)
(126,187) (111,096)
(111,096)
(111,096) (126,187)
(126,187)
(126,187) (111,096)
(111,096)
(111,096)
(126,187)
(111,096)
(126,187)
(111,096)
62
(7,578)
(7,578)
(7,578) (5,500)
(5,500)
(5,500)
(7,578)
(7,578)
(7,578)
(5,500)
(5,500)
(5,500)
(7,578)
(5,500)
(7,578) 115,964
(5,500)
186,161
186,161
186,161 113,904
113,904
113,904 186,682
186,682
186,682
115,964
115,964
186,161
113,904
186,682
115,964

124,294
124,294
124,294
124,294

100,612
100,612
100,612
100,612

---

---

(103)
(103)
(103)
(103)

(145)
(145)
(145)
(145)

---

---

1,114,558
1,114,558
1,114,558
1,114,558

378,279
378,279
378,279
378,279

808,668
808,668
808,668
808,668

107,314
107,314
107,314
107,314

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการ
ประกอบด้วยรายการ
ประกอบด้วยรายการ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี---สุทธิ
สุทธิ
สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี---สุทธิ
สุทธิ
สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี---สุทธิ
สุทธิ
สุทธิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย:
(หน่วย:
(หน่วย:
พันบาท)
พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิิ
น
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิิ
นรวม
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2564
2564
2563
2563
2563
2564
2564
2564
2563
2563
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
146,107
146,107
146,107
595
595
595 143,332
143,332
143,332
--146,107
595
143,332
--- (15,684)
(15,684)
(15,684)
----(15,684)
146,107
146,107
146,107 (15,089)
(15,089)
(15,089) 143,332
143,332
143,332
--(15,089) 143,332
146,107

(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิิน

(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงิินรวมงบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
2564
2563
2564
2563
งบการเงินรวม2563
2564

สิิสิสินนททรััรัรัพพพย์ย์ภ
ย์์ภภาาษีี
เงิินนไได้้
ดญ
บััญ
ษีษีเเงิงิน
ด้ด้รรรออการตัั
การตัตัดดบับัญ
ชี ชีี

สินทรัรัพพย์ย์ภภาษีษีเเงิงินนได้ด้รรอการตัตัดดบับัญ
สิน
ญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ค่าตัดจาหน่ายสะสม - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
สารองผลประโยชน์ระยะสั่นของพนักงาน
สารองผลประโยชน์ระยะสั่นของพนักงาน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม
รวม
หนี้นี้สิสินนภาษีษีเเงิงินนได้ด้รรอการตัตัดดบับัญ
ญชี
หนี้นี้สิสิสินินภาษีี
ภาษีษีเเงิงิน
การตัตัดดดบับัญ
หนี้้�
งิินไได้้ด้ด้รรออการตัั
บััญญชี ชีี
ผลกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
ผลกาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
รวม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
2564
2563

10,601
10,601
4,736
4,736
36,661
36,661
13,778
13,778
145,954
145,954
211,730
211,730

1,660
1,660
574
574
2,234
2,234

8,539
8,539
1,873
1,873
36,661
36,661
13,778
13,778
145,954
145,954
206,805
206,805

1,600
1,600
1,600
1,600

(65,623)
(65,623)
(65,623)
(65,623)

(17,323)
(17,323)
(17,323)
(17,323)

(63,473)
(63,473)
(63,473)
(63,473)

(1,600)
(1,600)
(1,600)
(1,600)

ณ
ณ วันที่
วันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2563
2563 กลุ่มกิจการมีรายการผลแตกต่าง�วคราวที่ใช้หักภาษีจานวน
กลุ่มกิจการมีรายการผลแตกต่าง�วคราวที่ใช้หักภาษีจานวน 242
242 ล้านบาท
ล้านบาท (2564:
(2564:
ไม่มี)
(ตลาดหลักทรัพย์:
242
ล้านบาท
2564:
ไม่มี)
ที่กลุ่มกิจการไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ไม่มี) (ตลาดหลักทรัพย์: 242 ล้านบาท 2564: ไม่มี) ที่กลุ่มกิจการไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เ�องจากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มกิจการอาจไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาผลแตกต่าง
เ�องจากกลุ่มกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มกิจการอาจไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนาผลแตกต่าง
�วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
�วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้

ณ
ณ วันที่
วันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2563
2563 กลุ่มกิจการมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจานวนเงิน
กลุ่มกิจการมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้มีจานวนเงิน 3,037
3,037 ล้านบาท
ล้านบาท
(ตลาดหลักทรัพย์:
3,037
ล้านบาท)
(ตลาดหลักทรัพย์: 3,037 ล้านบาท)
ภภาาษีษีเ
นได้ด้นิ
ติบุบุค
คคลที่ที่เ
บเเงิงิน
นาส่ส่งงง ใให้ห้กั
กกอองงทุทุน
นส่ส่ง
มการรพัพัฒ
ฒ
าาตตลลาาดดทุทุน
นน ((““CCMMDDFF””))
ษีษีเเเเงิงิน
งิงิน
ด้ด้นินิติ
นิติ
ที่ที่เเเกี่กี่ย
กี่กี่ยยยเกี่่�ววยข้ข้อ
ข้ข้อออวข้้งงกักับ
กักับ
งิงินนนบที่ที่น
ที่ที่น
ห้ห้กักับ
กับ่งบบให้้
ส่ส่งงงเเสสริริม
ริริม
พัพัฒ
ฒมนนการพัั
ภาษีี
งิินนไได้้
นิติบุ
ิติบุคิบุคุคคลคลที่่�
อบงกัั
เงิินนาส่ส่ง
ที่่�นำำ�ส่
กัับทุทุนนกองทุุ
นมส่่กงาเสริิ
ฒทุทุนนาตลาดทุุ
น (“CMDF”)
ตามมาตรา
40
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่
6)
พ.ศ.
2562
ลงวันที่
ตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 16
16 เมษายน
เมษายน
2562
(“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”)
กาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินจานวน
5,700
ล้านบาท
ให้แก่
CMDF
2562 (“พรบ.หลักทรัพย์ฯ”) กาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์โอนเงินจานวน 5,700 ล้านบาท ให้แก่ CMDF ซึ่ง
ซึ่ง
ตลาดหลักทรัพย์ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วในปีเดียวกันนั้น
โดยรับรู้เงินโอนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ต่ากว่า
ตลาดหลักทรัพย์ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วในปีเดียวกันนั้น โดยรับรู้เงินโอนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ต่ากว่า
ค่าใช้จ่ายในปี
ค่าใช้จ่ายในปี 2562
2562 และรับรู้เป็นรายจ่ายทางภาษีในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจาปี
และรับรู้เป็นรายจ่ายทางภาษีในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจาปี 2562
2562 ด้วยเช่นกัน
ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ตามมาตรา
นอกจากนี้ตามมาตรา 182/1
182/1 ของ
ของ พรบ.
พรบ. หลักทรัพย์ฯ
หลักทรัพย์ฯ ยังกาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์นาส่งเงินให้แก่
ยังกาหนดให้ตลาดหลักทรัพย์นาส่งเงินให้แก่ CMDF
CMDF ภายหลัง
ภายหลัง
จากที่นาส่งเงินตามมาตรา
40
ตามที่กล่าวข้างต้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
90
ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
จากที่นาส่งเงินตามมาตรา 40 ตามที่กล่าวข้างต้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ภาษี
ภาษี
และเงินสารอง
ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปี
2563
และปี
2564
และเงินสารอง ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปี 2563 และปี 2564
เป็นจานวน
เป็นจานวน 361.64
361.64 ล้านบาท
ล้านบาท และ
และ 582.98
582.98 ล้านบาท
ล้านบาท ตามลาดับ
ตามลาดับ
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ทั่งนี้ในระหว่างปี 2562 ตลาดหลักทรัพย์ได้จัด�าข้อหารือไป�งกรมสรรพากรเ�อสอบถามวิธีปฏิบัติทางภาษี�าหรับ
ทั่งนี้ในระหว่างปี
2562ดังกล่าว
ตลาดหลักทรัพย์ได้จัด�าข้อหารือไป�งกรมสรรพากรเ�อสอบถามวิธีปฏิบัติทางภาษี�าหรับ
เงินที่นาส่งให้ CMDF
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ตลาดหลักทรัพย์ได้รับจดหมายตอบข้อหารือ
เงินที่นาส่งให้
CMDF
ดังกล่าว
ต่อมาเมื่อวันที่
15 ธันวาคม
2564 ตลาดหลักทรัพย์ได้รับจดหมายตอบข้อหารือ
จากกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
กรมสรรพากรว่า
เงินที่ตลาดหลักทรัพย์โอนไปจานวน
5,700 ล้านบาทให้แก่
จากกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
กรมสรรพากรว่า
เงินที่ตลาดหลักทรัพย์โอนไปจานวน
CMDF และเงินนาส่งให้แก่ CMDF ตามที่กล่าวข้างต้นไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ 5,700 ล้านบาทให้แก่
CMDF และเงินนาส่งให้แก่ CMDF ตามที่กล่าวข้างต้นไม่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้
ฝ่ายบริหารของตลาดหลักทรัพย์ ที่ปรึกษากฎหมายภายในและที่ปรึกษาทางภาษีภายนอกของตลาดหลักทรัพย์
ฝ่ายบริหารของตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึกษากฎหมายภายในและที่ปรึกษาทางภาษีภายนอกของตลาดหลักทรัพย์
เ�อ�นว่า
เหตุผลและข้อเท็จจริงที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
พรบ. หลักทรัพย์ฯ เป็นไปเ�อให้
เ�อ�นว่า
เหตุผลและข้อเท็จจริงที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
พรบ. หลักทรัพย์ฯ เป็นไปเ�อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ ดังนั้น เงินโอนดังกล่าวข้างต้นและเงินนาส่งรายปี
บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ
เงินโอนดังกล่าวข้างต้นและเงินนาส่งรายปี
ที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใน พรบ. หลักทรัพย์ฯดังนั้น
จึงสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถหักเป็น
ที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
พรบ. หลักทรัพย์ฯ จึงสามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถหักเป็น
รายจ่ายทางภาษีในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของตลาดหลักทรัพย์ได้
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่าง
รายจ่ายทางภาษีในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของตลาดหลักทรัพย์ได้
ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ�แจงเ�มเติมและดาเนินการใด
ๆ ที่จาเป็นเ�อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง
รวม�งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อ
ดาเนินการ�แจงเ�มเติมและดาเนินการใด
ๆ
ที่จาเป็นเ�อให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง
รวม�งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อ
กรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เ�อให้ได้ข้อส�ปใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง
กรมสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
ๆ เ�อให้ได้ข้อส�ปใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทของตลาดหลักทรัพย์ซึ่ง
เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายเฉพาะและสอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงิน
เป็นองค์กรที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาตามกฎหมายเฉพาะและสอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงิน
ดังกล่าวให้กับ CMDF ทั่งนี้ตลาดหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23
ดังกล่าวให้กับ
CMDF ทั่งนี้ตลาดหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 23
เรื่องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
เรื่องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้
34. ข้ข้ออมูมูลลทางการเงิงินนจาแนกตามส่ส่ววนงาน
34.
มููลลททางการเงิิ
34. ข้้ข้ข้อออมูมูล
างการเงิงินนจานแนจำำก�ตแนกตามส่่
ามส่ส่ววนงาน วนงาน
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของตลาดหลักทรัพย์ที่ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุด
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของตลาดหลักทรัพย์ที่ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุด
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอ�างส�าเสมอเ�อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน
ด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอ�างส�าเสมอเ�อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงาน
และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
และประเมินผลการดาเนินงานของส่วนงาน
เ�อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มกิจการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
เ�อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน
กลุ่มกิจการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการ
กลุ่มกิจการมีส่วนงานที่รายงานทั่งสิ่น
5 ส่วนงาน ดังนี้
บริการ กลุ่มกิจการมีส่วนงานที่รายงานทั่งสิ่น 5 ส่วนงาน ดังนี้
 ธุรกิจตราสารทุน ซึ่งประกอบด้วยงานซื้อขายหลักทรัพย์ งานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ งานหลักทรัพย์
 ธุรกิจตราสารทุน
ซึ่งประกอบด้วยงานซื้อขายหลักทรัพย์
งานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ งานหลักทรัพย์
จดทะเบียน งานรับฝากหลักทรัพย์
และค่าธรรมเนียมสมาชิก
จดทะเบียน งานรับฝากหลักทรัพย์
และค่าธรรมเนียมสมาชิก
 ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
ซึ่งประกอบด้วยงานซื้อขายและงานชาระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และค่าธรรมเนียม
 ธุรกิจตราสารอนุพันธ์
ซึ่งประกอบด้วยงานซื้อขายและงานชาระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และค่าธรรมเนียม
สมาชิก
 สมาชิก
ธุรกิจบริการเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยงานบริการบริษัทหลักทรัพย์ งานบริการข้อมูล และงานสนับสนุนงาน
 ธุรกิจบริการเทคโนโลยี
ซึ่งประกอบด้วยงานบริการบริษัทหลักทรัพย์ งานบริการข้อมูล และงานสนับสนุนงาน
เทคโนโลยี
 เทคโนโลยี
ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยงานนายทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์
 ธุรกิจบริการงานนายทะเบียน
ซึ่งประกอบด้วยงานนายทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์
งานพัฒนาตลาดทุน และงานบริการอื่น
ๆ ซึ่งประกอบด้วย งานพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและ
 งานพัฒนาตลาดทุน
และงานบริการอื่น
ๆ ซึ่งประกอบด้วย งานพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและ
การลงทุน การส่งเสริมงานพัฒนาบริษัทจดทะเบียนเ�อความ�ง�น
รวมทั่งการพัฒนางานวิจัยด้านตลาดทุน
การลงทุน
การส่งเสริมงานพัฒนาบริษัทจดทะเบียนเ�อความ�ง�น
งานเป็นตัวแทนการชาระเงิน รายได้ค่าเช่าพื่นที่และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นรวมทั่งการพัฒนางานวิจัยด้านตลาดทุน
ๆ
งานเป็นตัวแทนการชาระเงิน รายได้ค่าเช่าพื่นที่และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
กลุ่มกิจการไม่มีการรวมส่วนงานดาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
กลุ่มกิจการไม่มีการรวมส่วนงานดาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเ�อวัตถุประสงค์ในการ
ผู้มีอานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเ�อวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลาดหลักทรัพย์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลาดหลักทรัพย์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวม
ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวม ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
เดียวกับที่ใช้ในการวัดรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
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การบันทึกบัญชีสาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาหรับรายการ
การบันทึกบัญชีสาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสาหรับรายการ
ธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมจาแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ

ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินรวมจาแนกตามส่วนงานของกลุ่มกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และ
สาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้
สาหรับปีสิ่นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย:
(หน่วย:พันบาท)
พันบาท)
งบการเงินรวม

สาหรัรับบปีปีสิ่สิ่นนสุสุดดวัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2564
สารายได้จากส่วนงานธุรกิจ
หรัรับบปีปีสิ่สิ่นนสุสุดดวัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2564
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
รวมรายได้
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รายได้ด้สูสูงง (ต่ต่าา) กว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายตามส่ส่ววนงาน
รวมรายได้
รารายได้จากเงินลงทุน
ยได้ด้สูสูงง (ต่ต่าา) กว่ว่าาค่ค่าาใ-ช้ช้จ่จ่าสุทธิ
ายตามส่ส่ววนงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
รายได้จากเงินลงทุน - สุทธิ
กิจการร่วมค้า - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
กิจการร่วมค้า - สุทธิจากภาษีเงินได้
กิจการร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
ร
า
ยได้ด้สูสูงงกว่ว่า
ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายในการดาเนินินนงาน
กิจการร่วม
-าสุทธิจากภาษีเงินได้
ร
า
ย
ไ
ด้
(
ค่า
ค่
า
ใ
ช้จ่
ช้
าจ่า
ยา)ยที่ที่ไ
อนงกักับ
รายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใจ่าช้ช้จ่
ในไม่ม่เ
กเากี่กี่ย
รยดวาข้ข้อ
เนินิน
งาบน
ก
า
ร
ด
า
เ
นิน
นิ
น
ง
า
น
รายได้ (ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย) ที่ที่ไไม่ม่เเกี่กี่ยยวข้ข้อองกักับบ
กรายได้จากเงินกองทุนคุ้มครอง
ารดาเนินินนงาน
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครอง
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
- สุทธิ
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- สุทธิ
ตลาดทุน
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
รายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายก่ก่ออนภาษีษีเเงิงินนได้
ตลาดทุน
ราภาษีเงินได้
ยได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายก่ก่ออนภาษีษีเเงิงินนได้
รายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย
ภาษีเงินได้
รายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย
ณ วัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2564
ณ สินทรัพย์ของส่วนงาน
วัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2564
สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์ของส่วนงาน
สิสินนทรัรัพพย์ย์ร
สินทรัพย์อื่
นรวม

ธุุรกิิจ
ธุุธุรกิจบริการ
รกิิจ
ธุรกิจ
ธุรกิจตราสาร
ธุุตราสารทุน
รกิิจ
ตราสาร
บริิเทคโนโลยี
การ
อนุพันธ์
ธุรกิจ น ธุรกิจตราสาร
ธุรกิจบริการ
ตราสารทุุ
อนุุพัันธ์์ เทคโนโลยีี
ตราสารทุน
อนุพันธ์
3,950,494
1,050,063
1,025,718
489,023
3,950,494
1,050,063
4,976,212
1,539,086
1,025,718
489,023
2,214,222 1,539,086
412,189
4,976,212
2,214,222
412,189

งบการเงิินรวม
งบการเงินรวม
ธุุรกิิจ
ธุรกิจบริการ
บริิงานนายทะเบียน
การงาน
ธุรกิจบริการ
นายทะเบีี
ยน

เทคโนโลยี งานนายทะเบียน
1,341,707
1,458,444
36,288
555,909
1,341,707
1,458,444
1,377,995
2,014,353
36,288
555,909
599,294 2,014,353
483,738
1,377,995
599,294
483,738

งานพัฒนา
งานพัั
ฒนา
ตลาดทุน
งานพัฒนา
ตลาดทุุ
น
และอื่น
ตลาดทุน ๆ

และอื่่�น ๆ

(หน่วย: พันบาท)
รายการ
รายการ
ตัดบัญชี
ตััรายการ
ดระหว่างกัน
บััญชีี
รวม
ตัดบัญชี

ระหว่่างกััน

รวม

และอื่น ๆ
ระหว่างกัน
รวม
114,129
7,914,837
51,476 (2,158,414)
114,129
7,914,837165,605
(2,158,414)
7,914,837
51,476 (2,158,414)
(830,176)
2,879,227
165,605 (2,158,414) 7,914,837
369,419
(830,176)
2,879,227
369,419
(7)
(7)
35,597
3,284,236
35,597
3,284,236
9,417
9,417
514
514
(582,978)
2,711,189
(582,978)
(1,114,558)
2,711,189
1,596,631
(1,114,558)
1,596,631

สิสินนทรัรัพพย์ย์รรวม
หนี้สินของส่วนงาน
หนี้สินอื่น
หนี้สินของส่วนงาน
หนี้นี้สิสินนนรวม
หนี้สินอื่

4,007,610 34,405,362
- 34,405,362
4,007,610
4,007,610
34,405,362
4,007,610 34,405,362
3,108,316 27,924,126
3,108,316- 27,924,1263,108,316
27,924,126
-

หนี้นี้สิสินนรวม

3,108,316

27,924,126

1,385,814
1,385,814
1,385,814
1,385,814
491,181
491,181491,181
491,181

1,219,126
1,237,845
24,794,515
1,219,126
1,237,845
1,219,126
26,032,360
- 24,794,515
1,219,126 26,032,360
825,743
3,085,301
1,810,985
825,743
3,085,301
825,743
4,896,286
1,810,985
825,743

4,896,286

(6,111,617) 36,144,140
(4,057,685) 36,144,140
20,736,830
(6,111,617)
(10,169,302)
56,880,970
(4,057,685) 20,736,830
(10,169,302) 56,880,970
(7,922,602) 27,512,065
(1,810,985) 27,512,065(7,922,602)
(9,733,587) 27,512,065
(1,810,985)
(9,733,587)

27,512,065

219
66

66

(หน่วย: พันบาท)
ธุุรกิิจ
ธุุรกิิจ
ตราสาร
ธุรกิจ น ธุรกิจตราสาร
ตราสารทุุ
อนุุพัันธ์์
สาหรัรับบปีปีสิ่สิ่นนสุสุดดวัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2563
รายได้จากส่วนงานธุรกิจ
รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจ
รวมรายได้
รายได้ด้สูสูงง (ต่ต่าา) กว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายตามส่ส่ววนงาน
ขาดทุนจากเงินลงทุน - สุทธิ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
กิจการร่วมค้า - สุทธิจากภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
กิจการร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายในการดาเนินินนงาน
รายได้ (ค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย) ที่ที่ไไม่ม่เเกี่กี่ยยวข้ข้อองกักับบ
การดาเนินินนงาน
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
รายได้จากเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - สุทธิ
เงินนาส่งให้กองทุนส่งเสริมการพัฒนา
ตลาดทุน
รายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าายก่ก่ออนภาษีษีเเงิงินนได้
ภาษีเงินได้
รายได้ด้สูสูงงกว่ว่าาค่ค่าาใช้ช้จ่จ่าาย
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ตราสารทุน

อนุพันธ์

3,327,932
712,061
4,039,993
1,443,632

1,237,580
571,468
1,809,048
556,019

งบการเงิินรวม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ธุุรกิิจ
ธุุรกิิจ
งานพััฒนา รายการ
ธุรกิจบริการ
บริิการ
บริิ
การงาน งานพัฒนา
ตลาดทุุน ตััรายการ
ดบััญชีี
ธุรกิจบริการ นายทะเบีี
งานนายยน และอื่่
ตลาดทุน
ตัดบัญชี
เทคโนโลยีี
�น ๆ ระหว่่
างกััน
รวม
เทคโนโลยี

ทะเบียน

และอื่น ๆ

ระหว่างกัน

รวม

765,452
70,534
835,986
425,434

1,228,987
566,174
1,795,161
304,151

150,893
88,547
239,440
(307,451)

(2,008,784)
(2,008,784)
-

6,710,844
6,710,844
2,421,785
(363,689)
(35)
28,060
2,086,121

7,157
723
(361,641)
1,732,360
(378,279)
1,354,081

ณ วัวันนที่ 31 ธัธันนวาคม 2563
สินทรัพย์ของส่วนงาน
สินทรัพย์อื่น
สิสินนทรัรัพพย์ย์รรวม

4,650,427
4,650,427

35,299,608
35,299,608

735,913
735,913

732,995
732,995

หนี้สินของส่วนงาน
หนี้สินอื่น
หนี้นี้สิสินนรวม

1,714,977
1,714,977

29,271,194
29,271,194

259,962
259,962

499,393
499,393

260,965 (6,197,188)
23,242,978 (4,298,448)
23,503,943 (10,495,636)
1,171,733
2,416,422
3,588,155

(6,197,188)
(2,416,422)
(8,613,610)

35,482,720
18,944,530
54,427,250
26,720,071
26,720,071

รายงานประจำำ�ปีี 2564
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การกระทบยอดสินทรัพย์/หนี้สินตามส่วนงานที่รายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้
การกระทบยอดสินทรัพย์/หนี้สินตามส่วนงานที่รายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ (หน่วย: พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิิ
น
รวม
(หน่วย: พันบาท)
การกระทบยอดสินทรัพย์/หนี้สินตามส่วนงานที่รายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบการเงินรวม
2563 มีดังนี้
2564 งบการเงินรวม 2563
2564
2563
(หน่วย:
พันบาท)
2564
2563
สิิสินทรัพย์
นทรััพย์์
งบการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน
36,144,140
35,482,720
2564
2563
สินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน
36,144,140
35,482,720
จานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
สินทรัพย์
จานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
- เงินสดและเงินลงทุน
18,667,638
16,904,931
สินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน
36,144,140
35,482,720
เงินสดและเงินลงทุน
18,667,638
16,904,931
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,017,057
995,351
จานวนที่ไม่ได้ปันส่วน
-- เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,017,057
995,351
14,187
18,348
- ดอกเบี้ยค้างรับ
เงินสดและเงินลงทุน
18,667,638
16,904,931
ดอกเบี้ยค้างรับ
14,187
18,348
-- ที่ดินและงานระหว่างทา
1,037,948
1,025,900
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
1,017,057
995,351
- ที่ดินและงานระหว่างทา
1,037,948
1,025,900
สินทรัพย์รวม
56,880,970
54,427,250
- ดอกเบี้ยค้างรับ
14,187
18,348
สินทรัพย์รวม
56,880,970
54,427,250
- ที่ดินและงานระหว่างทา
1,037,948
1,025,900
หนี้สิน
หนี้้�
สิิน
สินทรัพย์รวม
56,880,970
54,427,250
หนี้สิน
หนี้สินของส่วนงานที่รายงาน
27,512,065
26,720,071
หนี้สินของส่วนงานที่รายงาน
27,512,065
26,720,071
หนี้สินรวม
27,512,065
26,720,071
หนี้สิน
หนี้สินรวม
27,512,065
26,720,071
หนี้สินของส่วนงานที่รายงาน
27,512,065
26,720,071
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
หนี้สินรวม
27,512,065
26,720,071
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
กลุ่มกิจการดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
กลุ่มกิจการดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว
คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
กลุ่มกิจการดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว
คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
ในปี
2564 และ 2563 กลุ่มกิจการไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ของกิจการ
ของกิจการ
กลุ่มกิจการไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ
10 ของรายได้
35. ในปี
ภาระ2564
ผูผูกกพัพันนและ
และห2563
นี้นี้สิสินนที่ที่อ
อาจเกิกิดดขึ้ขึ้นน
35. ภาระผูก
ผูกพัพันนและหนี้นี้สิสินนที่ที่ออาจเกิกิดดขึ้ขึ้นน
35.1 ของกิจการ
ภาระผูก
ผูกพัพันนเกี่กี่ยยวกักับบรายจ่จ่าายฝ่ฝ่าายทุทุนน
กนนพััเแกี่กี่ยลนยะวและหนี้้�
สิาาินยจเฝ่ฝ่า
ที่่�กิกิดาดอยขึ้ขึ้น
าจเกิิ
3335.
55..1 ภภภาระผูู
าระะผูผูก
บสิน
รนาที่ที่อ
ยอจ่จ่า
ทุทุน
ผูผูกกกพัพัน
พัพัน
หกักับ
นี้นี้สิ
นน ดขึ้้�น
ณารวันที่
31 ธันวาคม
2564
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจานวนเงิน
261.93 ล้านบาท (2563:
31
ธันวาคม
2564
261.93
ล้านบาท (2563:
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และการพัฒนาระบบ
335.1
5.1 ณ
ภ78.46
ารวันที่
ะผูก
ผูกล้านบาท)
ยวยกักับวกัั
บที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี
ราบยรายจ่่
จ่จ่าายฝ่ฝ่าากลุ่มกิจการมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจานวนเงิน
ยยฝ่่
ทุทุนนายทุุน
ภาระผูู
กพัพัน
พัันเนกี่กี่ย
เกี่่�
78.46 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี
และการพัฒนาระบบ
(ตลาดหลักทรัพย์:
261.93
ล้านบาท
2563: 78.46 ล้านบาท) โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ
วันที่
31
ธันวาคม
2564
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจานวนเงิน
261.93
ล้านบาท (2563:
(ตลาดหลักทรัพย์: 261.93 ล้านบาท 2563: 78.46 ล้านบาท)
78.46 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบ
(ตลาดหลักทรัพย์: 261.93 ล้านบาท 2563: 78.46 ล้านบาท)
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35.2 ภาระผูผูกกพัพันนเกี่กี่ยยวกักับบสัสัญ
ญญาเช่า
ช่า
35.2 ภาระผูู
ภาระผูผูกกกพัพัน
นนเกี่กี่ย
ยวยกักับ
บสัสัญ
ญสััญญาเญาเช่่
ช่า
ช่า า
35.2
พัั
เกี่่�
วกัั
บ
35.2 ณ
ภารวันที่
ะผูผูกก31
พัพันนเธันวาคม
กี่กี่ยยวกักับบสัสัญ
ญ
ญ
า
เ
ช่า
ช่และ
า 2563 กลุ่มกิจการมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั่งสิ่นภายใต้สัญญาเช่าระยะสั่นและสัญญา
2564
35.2 ณ
ภารวันที่
ะผูผูกก31
พัพันนเธันวาคม
กี่กี่ยยวกักับบสัสัญ
ญญาเช่า
ช่และ
า 2563 กลุ่มกิจการมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั่งสิ่นภายใต้สัญญาเช่าระยะสั่นและสัญญา
2564
เช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่าที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่งยังไม่เริ่มมีผล
ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั่งสิ่นภายใต้สัญญาเช่าระยะสั่นและสัญญา
เช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่าที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่งยังไม่เริ่มมีผล
ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีค่าเช่าจ่ายในอนาคตทั่งสิ่นภายใต้สัญญาเช่าระยะสั่นและสัญญา
เช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่าที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่งยังไม่เริ่มมีผล ดังนี้
เช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่าที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่งยังไม่เริ่มมีผล ดังนี้
(หน่วย:(หน่วย:
พันบาท)
พันบาท)
(หน่วย: พันบาท)
(หน่วย:
พันบาท)งบ
งบการเงินรวมและ
งบการเงิิ
นรวมและ
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิ
จการงบ
งบการเงินรวมและ
งบ
การเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ
งบ
การเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
การเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
การเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
ภายใน 1 ปี
5,142
7,339
2564
2563
ภายใน 1 ปี
5,142
7,339
ภายใน
11ปีปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5,142
7,339
มากกว่า
5,407
10,549
ภายใน
5,142
7,339
มากกว่า11ปีปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5,407
10,549
มากกว่า
1
ปี
แต่ไม่เกิน
5
ปี
5,407
10,549
รวม
10,549
17,888
มากกว่า
5,407
10,549
10,549
17,888
รวม 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
10,549
17,888
10,549
17,888
35.3 ภารรวม
ะผูผูกกพัพันนเกี่กี่ยยวกักับบสัสัญ
ญญาให้ห้บบริริกการ
35.3 ภาระผูู
ภาระผูผูกกกพัพัน
บสัสัญ
ห้ห้บบริริกกบารริิการ
35.3
พัันนเกี่กี่ย
เกี่่�ยวยกักับ
วกัั
บญสััญญาใญาให้้
35.3 ณ
ภาวันที่
ระผูผูกก31
พัพันนเธันวาคม
กี่กี่ยยวกักับบสัสัญ
ญญาใและ
ห้ห้บบริริกก2563
าร กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ ดังนี้
2564
35.3 ณ
ภาวันที่
ระผูผูกก31
พัพันนเธันวาคม
กี่กี่ยยวกักับบสัสัญ
ญ
ญ
า
ใ
ห้บ
ห้
บ
ริก
ริ
ก
าร กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ ดังนี้
2564 และ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ ดังนี้ (หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ ดังนี้ (หน่วย: พันบาท)
พันบาท)
งบการเงินรวมและ
(หน่วย:(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงินรวมและ
(หน่วย:
พันบาท)
งบการเงิินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
2564
2563
ภายใน 1 ปี
212,111
89,085
2564
2563
ภายใน 1 ปี
212,111
89,085
มากกว่า11ปีปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
129,223 134,689
ภายใน
212,111
89,085
มากกว่า11ปีปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
129,223 134,689
ภายใน
212,111
89,085
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
129,223
134,689
รวม
341,334
223,774
มากกว่า
129,223
134,689
รวม 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
341,334 223,774
รวม
341,334 223,774
341,334 223,774
35.4 การรวม
ค้ค้าาประกักันน
35.4 การค้ค้าาประกักันน
35.4 ณ
การวันที่
ค้ค้าาป31
ระกักันธันวาคม
น
และ 2563 ตลาดหลักทรัพย์มีภาระเกี่ยวกับหนังสือค้าประกันกับธนาคารเป็นจานวนเงิน
35.4 การค้ำำ
การวันที่
ค้ค้าา��ปประกัั
ระกักันธันวาคม
นน 2564
35.4
ณ
31
2564 และ 2563 ตลาดหลักทรัพย์มีภาระเกี่ยวกับหนังสือค้าประกันกับธนาคารเป็นจานวนเงิน
รวมวันที่
5.1331 ล้านบาท
เ�อค้าประกันการใ�ไฟ�าในการ�าเ�น�รกิจตามปก�
ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะไม่มีหนี้สินที่มี
ณ
ธันวาคม 2564
และ 2563 ตลาดหลักทรัพย์มีภาระเกี่ยวกับหนังสือค้าประกันกับธนาคารเป็นจานวนเงิน
ณ
วันที่
31 ล้านบาท
ธันวาคม 2564
และ 2563 ตลาดหลักทรัพย์มีภาระเกี่ยวกับหนังสือค้าประกันกับธนาคารเป็นจานวนเงิน
รวม
5.13
เ�อค้าประกันการใ�ไฟ�าในการ�าเ�น�รกิจตามปก�
ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะไม่มีหนี้สินที่มี
สาระสาคัญเกิดขึ้น
รวม
5.13
ล้านบาท
เ�อค้าประกันการใ�ไฟ�าในการ�าเ�น�รกิจตามปก�
ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะไม่มีหนี้สินที่มี
สาระสาคัญเกิดขึ้น
รวม 5.13 ล้านบาท เ�อค้าประกันการใ�ไฟ�าในการ�าเ�น�รกิจตามปก� ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะไม่มีหนี้สินที่มี
สาระสาคัญเกิดขึ้น
สาระสาคัญเกิดขึ้น
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3335.5
55..55 ภาระผูู
ภภาารระะผูผูก
พัพัพัันนนอื่อื่อื่น
ผูผูกกกกพัน
พัน
อื่นนนอื่่�นๆๆ ๆ
ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหนังสือรับรองการสนับสนุนการดาเนินงานให้กับธนาคารเกี่ยวกับวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ให้กับ
ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหนังสือรับรองการสนับสนุนการดาเนินงานให้กับธนาคารเกี่ยวกับวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ให้กับ
บริษัท
บริษัท สานักหักบัญชี
สานักหักบัญชี (ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จากัด
จากัด (“สานักหักบัญชี”)
(“สานักหักบัญชี”) ซึ่งเป็นกิจการย่อยแห่งหนึ่งในวงเงิน
ซึ่งเป็นกิจการย่อยแห่งหนึ่งในวงเงิน 2,900
2,900 ล้านบาท
ล้านบาท
(2563:
2,900
ล้านบาท)
เ�อรับรองงานชาระราคาหลักทรัพย์ตราสารทุนและ�ญญา�อขายล่วงห�า
(2563: 2,900 ล้านบาท) เ�อรับรองงานชาระราคาหลักทรัพย์ตราสารทุนและ�ญญา�อขายล่วงห�า โดย
โดย
ตลาดหลักทรัพย์รับรองว่าจะดารงอัตราส่วนการถือหุ้นในสานักหักบัญชีในอัตราร้อยละ
99.99
ของทุนจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์รับรองว่าจะดารงอัตราส่วนการถือหุ้นในสานักหักบัญชีในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
และตลาดหลักทรัพย์ยังคงดูแลและให้การสนับสนุนการดาเนินงานของสานักหักบัญชี
และตลาดหลักทรัพย์ยังคงดูแลและให้การสนับสนุนการดาเนินงานของสานักหักบัญชี
3355..66 หหนี้นี้สิ
สินนนที่ที่อ
อาจจเเกิด
กิกิด
น
กิดดขึ้ขึ้น
ขึ้ขึ้น
35.6 หนี้้�นี้นี้สิสิน
สิินที่ที่อ
ที่่�ออาาจเกิิ
ดนขึ้้�น
กิกิจ
กิกิจจจกกาารรย่ย่อ
ย่ย่อออยย
1)
กิจการย่อยแห่งหนึ่งได้รับคาฟ้องเ�อใช้สิท�ไล่เบี้ยให้ชดใช้เงินค่าเสียหาย ซึ่งเป็นคดี
ซึ่งเป็นคดี
1) วันที่
วันที่ 22
22 มกราคม
มกราคม 2562
2562 กิจการย่อยแห่งหนึ่งได้รับคาฟ้องเ�อใช้สิท�ไล่เบี้ยให้ชดใช้เงินค่าเสียหาย
ที่เกี่ยวเ�องกับคดีละเ�ดเ�ยกทรัพย์สิน�นและค่าเสียหายจากการปลอมแปลงใบหุ้นโดย�กเ�ยกร้องให้ชดใช้
ที่เกี่ยวเ�องกับคดีละเ�ดเ�ยกทรัพย์สิน�นและค่าเสียหายจากการปลอมแปลงใบหุ้นโดย�กเ�ยกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหายเป็นจานวนเงินรวม 76.23
76.23 ล้านบาท
ล้านบาท
ค่าเสียหายเป็นจานวนเงินรวม

ทั่งนี้ เมื่อวันที่
เมื่อวันที่ 44 ธันวาคม
ธันวาคม 2562
2562 ศาลชั่นต้นได้มีคาพิพากษาให้กิจการย่อยชาระเงินจานวน
ศาลชั่นต้นได้มีคาพิพากษาให้กิจการย่อยชาระเงินจานวน 62.55
62.55 ล้านบาท
ล้านบาท
ทั่งนี้
พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ
ร้อยละ 7.5
7.5 ต่อปี
ต่อปี และให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม
และให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียม จานวน
จานวน 400,000
400,000 บาท
บาท และเมื่อวันที่
และเมื่อวันที่ 23
23
พร้อมดอกเบี้ย
กุมภาพันธ์ 2564
2564 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษายืนตามศาลชั่นต้น
ศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษายืนตามศาลชั่นต้น อย่างไรก็ตาม
อย่างไรก็ตาม กิจการย่อยได้ยื่นคาร้องขอ
กิจการย่อยได้ยื่นคาร้องขอ
กุมภาพันธ์
อนุญาตฎีกาและยื่นฎีกาต่อศาล และ
และ ณ
ณ วันที่
วันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564 คดีอ�ระหว่างรอ�งคา�งศาลฎีกา
คดีอ�ระหว่างรอ�งคา�งศาลฎีกา เ�องจาก
เ�องจาก
อนุญาตฎีกาและยื่นฎีกาต่อศาล
ผลของคดียังมีความไม่แน่นอน ดังนั้นกิจการย่อยจึงยังไม่ได้บันทึกสารองค่าความเสียหายจากคดีความของคดี
ดังนั้นกิจการย่อยจึงยังไม่ได้บันทึกสารองค่าความเสียหายจากคดีความของคดี
ผลของคดียังมีความไม่แน่นอน
ดังกล่าวในงบการเงิน
ดังกล่าวในงบการเงิน
ทั่งนี้ กลุ่มกิจการได้ทาประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
กลุ่มกิจการได้ทาประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ (Financial
(Financial Institutional
Institutional Professional
Professional
ทั่งนี้
Indemnity Insurance)
Insurance) ซึ่งครอบคลุมถึงความรับผิดสาหรับคดีนี้แล้ว
ซึ่งครอบคลุมถึงความรับผิดสาหรับคดีนี้แล้ว
Indemnity
2) วันที่
วันที่ 11
11 ธันวาคม
ธันวาคม 2562
2562 กิจการย่อยแห่งหนึ่งได้รับคาฟ้องให้จดทะเบียนเป�ยน�อผู้ถือหุ้น
กิจการย่อยแห่งหนึ่งได้รับคาฟ้องให้จดทะเบียนเป�ยน�อผู้ถือหุ้น หรือชาระราคาค่าหุ้น
หรือชาระราคาค่าหุ้น
2)
เป็นจานวนเงิน 495
495 ล้านบาท
ล้านบาท ทั่งนี้เมื่อวันที่
ทั่งนี้เมื่อวันที่ 26
26 มกราคม
มกราคม 2564
2564 ศาลชั่นต้นพิพากษายกฟ้อง
ศาลชั่นต้นพิพากษายกฟ้อง โดยโจทก์ได้ยื่น
โดยโจทก์ได้ยื่น
เป็นจานวนเงิน
อุทธรณ์ต่อศาล ดังนั้น
ดังนั้น กิจการย่อยจึงไม่ได้บันทึกสารองค่าความเสียหายจากคดีความของคดีดังกล่าว
กิจการย่อยจึงไม่ได้บันทึกสารองค่าความเสียหายจากคดีความของคดีดังกล่าว
อุทธรณ์ต่อศาล
ในงบการเงิน
ในงบการเงิน
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36.	ลำำ
ค่่ธารยุุรมติิธรรม
36. ลา�ดั
ดับ
ดับับชั่ชั่นนชั้้ข�นอของมูู
งมูล
มูลค่ค่าาลยุติ
ยุติธ
36. ณลาดับ
ดัวันที่
บชั่ชั่นน31
ของธันวาคม
มูล
มูลค่ค่าายุติ
ยุติธธ2564
รรม และ 2563 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
36. มูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลาดับชั่นของมูลค่ายุติธรรม
ลาดับ
ดับชั่ชั่นนของมูล
มูลค่ค่าายุติ
ยุติธธรรม
ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผย
(หน่วย:ล้านบาท)
ล้านบาท)
(หน่วย:
มูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลาดับชั่นของมูลค่ายุติธรรม
ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมโดยแยกแสดงตามลาดับชั่นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
งบการเงิินรวม
งบการเงินรวม
ระดับ 1
สินทรัรัพพย์ย์ที่ที่วัวัดดมูมูลลค่ค่าาด้ด้ววยมูมูลลค่ค่าายุยุติติธธรรม
สิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สิิสิสิน
ัดลมููค่ค่าลาค่่ด้ด้ววายด้้มูมูล
วลยมูู
ลติธ
ค่่ธารยุุรติมิธรรม
นนททรัั
รัรัพพพย์ย์ที่ย์์ที่วัที่่วัดด�วัมูมูล
ค่ค่าายุยุติ
สิสินสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
นทผ่านกาไรหรือขาดทุน
รัรัพพย์ย์ที่ที่วัวัดดมูมูลลค่ค่าาด้ด้ววยมูมูลลค่ค่าายุยุติติธธรรม
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
พันธบัตรรัฐบาล
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นกู้
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล
ตั๋วแลกเงิน
พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้
หุ้นกู้
ตั๋วแลกเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตั๋วแลกเงิน
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นสามัญ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หุ้นสามัญ
ตราสารอนุพันธ์
หุ้นสามัญ
�ญญา�อขาย�ตราแลกเป�ยนเงินตรา
ตราสารอนุพันธ์
ต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพันธ์
�ญญา�อขาย�ตราแลกเป�ยนเงินตรา
�ญญา�อขาย�ตราแลกเป�ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
หนี้นี้สิสินนที่ที่วัวัด
ดมูมูลลค่า
ค่าด้ด้ววยมูมูลลค่ค่าายุยุติติธธรรม
ต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพันธ์
หนี้นี้สิสิน
ลค่า
ค่าค่่ด้ด้วาวด้้ยวมูมูลยมูู
ลค่ค่าายุยุติ
ธรรม
หนี้้�
สินน�ญญา�อขาย�ตราแลกเป�ยนเงินตรา
ินที่ที่วั
ที่่�วัด
วัดดัดมูมูล
ค่่ติธ
หตราสารอนุพันธ์
นี้นี้สิสิน
ที่ที่วั
วัด
มูมูลมููลลค่า
ค่าด้ด้ววยมูมูลลค่ค่าาลยุยุติ
ติธาธยุุรรติมิธรรม
ต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพันธ์
�ญญา�อขาย�ตราแลกเป�ยนเงินตรา
�ญญา�อขาย�ตราแลกเป�ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
ต่างประเทศล่วงหน้า
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ระดัับ 1

ระดับ 1
ระดับ 1

ณณวันที่
31
ธันวาคม 2564
วัันที่่�งบการเงินรวม
31 ธัันวาคม 2564
ระดับ 2งบการเงินรวมระดับ 3
ณ วันที่
ระดัั
บ 2 31 ธันวาคม
ระดัั2564
บ3
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2564
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 3

(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
รวม

รวม
รวม

361
361361---

5,199
11,919
5,199
1,048
5,199
11,919
30
11,919
1,048
1,048
30
30

------

5,560
11,919
5,560
1,048
5,560
11,919
30
11,919
1,048
1,048
30
30

-

-

54

54

-

-

54
54

54
54

-

7

-

7

-

7
7

-

7
7

-

30

-

30

-

30
30

-

30
30
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่�งบการเงินรวม
31 ธัันวาคม 2563
ระดัับ 1

สิินนททรัั
ย์์วัด
ที่่ด�วัมูมูล
ัดลมููค่ค่าลาด้ว
ลติธค่่ธรารยุุมติิธรรม
สิสิน
รัรัพพพย์ย์ที่ที่วั
ด้ค่่วายด้้มูล
มูวลยมูู
ค่ค่าายุยุติ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล
สิสินนทรัรัพ
พย์ย์ที่ที่วัวัดดมูมูลลค่ค่าาด้ว
ด้วยมูล
มูลค่ค่าายุยุติติธธรรม
หุ้นกู้
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นสามัญ
หุ้นกู้
ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
�ญญา�อขาย�ตราแลกเป�ยนเงินตรา
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต่างประเทศล่วงหน้า
หุ้นสามัญ
ตราสารอนุพันธ์
�ญญา�อขาย�ตราแลกเป�ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
สิสินนทรัรัพพย์ย์ที่ที่วัวัดดมูมูลลค่ค่าาด้ว
ด้วยมูล
มูลค่ค่าายุยุติติธธรรม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล
สิินนททรัั
ย์์วัด
ที่่ด�วัมูมูล
ัดลมููค่ค่าลาด้ว
ลติธค่่ธรารยุุมติิธรรม
สิสิน
รัรัพ
พพย์ย์ที่ที่วั
ด้ค่่วายด้้มูล
มูวลยมูู
ค่ค่าายุยุติ
หุ้นกู้
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตั๋วแลกเงิน
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐบาล
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หุ้นกู้
หุ้นสามัญ
ตั๋วแลกเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หุ้นสามัญ

ระดับ 1

ณระดััวันที่
บ 2 31 ธันวาคมระดัั2563
บ3
ระดับ 2
ระดับ 3

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม

รวม
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ 3,750
วันที่ 31 ธันวาคม 2563ระดับ
2
ระดับ 310,499
367
-

3,833
รวม
10,499
367

83
-

3,750
10,499367

54-

3,833
10,499
54
367

-

42
-

54

83
ระดับ 1-

ระดับ 1-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับ 42
2
ระดับ 3งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

ณงบการเงินเฉพาะกิจการ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
ระดัับ361
1

ระดับ 1-

ณระดัั5,199
วันที่
บ 2 31 ธันวาคมระดัั2564
บ 3ระดับ
2
ระดับ 32,123
1,048
30
-

42
54
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย:รวม
ล้านบาท)

42

(หน่วย: ล้านบาท)
รวม
5,560

รวม
2,123
1,048
30

361
-

5,199
2,123
1,04830

49-

5,560
2,123
1,048
49
30

-

-

49

49
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
ณงบการเงินเฉพาะกิจการ
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ระดัับ 1

สิินนททรัั
ย์์วัด
ที่่ด�วัมูมูล
ัดลมููค่ค่าลาด้ด้ว
ค่่วายด้้มูมูลวลยมูู
ลติธค่่ธรารยุุมติิธรรม
สิสิน
รัรัพพพย์ที่
ย์ที่วั
ค่ค่าายุยุติ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
สิสินนทผ่านกาไรหรือขาดทุน
รัรัพพย์ที่
ย์ที่วัวัดดมูมูลลค่ค่าาด้ด้ววยมูมูลลค่ค่าายุยุติติธธรรม
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐบาล
ผ่านกาไรหรือขาดทุน
หุ้นกู้
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม
พันธบัตรรัฐบาล
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หุ้นกู้
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หุ้นสามัญ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ตราสารอนุพันธ์
หุ้นสามัญ
�ญญา�อขาย�ตราแลกเป�ยนเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
ตราสารอนุพันธ์
�ญญา�อขาย�ตราแลกเป�ยนเงินตรา
37. เครื่รื่อองต่างประเทศล่วงหน้า
มืมืออทางการเงิงินน

ระดับ 1
ระดับ 1

37. เครื่่�องมืือทางการเงิิน
37.1 ตราสารอนุนุพัพันนธ์
37. เครื่รื่อองมืมืออทพั
างันกาธ์์รเงิงินน
37.1	ตราสารอนุุ
37.1 ตราสารอนุนุพัพันนธ์

สินทรัรัพพย์ย์ตตราสารอนุนุพัพันนธ์
สิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กาหนดให้เป็น
สิิสิสินนนเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
ทรัั
ย์์ตตร
ทรัรัพพพย์ย์ต
ราสาสารอนุุ
ารอนุนุพัพันนพั
ธ์ ันธ์์
�ญญา�อขาย�ตราแลกเป�ยน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กาหนดให้เป็น
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
รวมสิสิน�ญญา�อขาย�ตราแลกเป�ยน
นทรัรัพพย์ย์ตตราสารอนุนุพัพันนธ์
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมสิสินนทรัรัพพย์ย์ตตราสารอนุนุพัพันนธ์
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ณระดััวันที่
บ 2 31 ธันวาคมระดัั2563
บ3
ระดับ
2
ระดับ 3
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ระดับ 2
ระดับ 3

(หน่วย: รวม
ล้านบาท)
รวม
รวม

83
83-

3,750
1,004
367
3,750
1,004
367

--

3,833
1,004
367
3,833
1,004
367

-

-

49

49

-

-

49

49

-

42

-

42

-

42

-

42

(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
งบการเงิินเฉพาะกิิ
การ
(หน่วย:จ2563
ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563

งบการเงินรวม
2564งบการเงิินรวม2563
2564 งบการเงินรวม2563
2564
2563
7
7
7
7

(หน่วย: ล้านบาท)

42
42
42
42

7
7
7
7

42
42
42
42
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิินเฉพาะกิิ
(หน่วย:จการ
ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
(หน่วย:
ล้านบาท)
(หน่วย:2563
ล้านบาท)

งบการเงิินรวม
2564งบการเงินรวม2563

สินินตตราสารอนุุ
หหนี้้�
นี้นี้สิสิน
ราสารอนุนุพัพันนพัธ์ ันธ์์
หนี้นี้สิสินนตราสารอนุนุพัพันนธ์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กาหนดให้เป็น
หหหนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กาหนดให้เป็น
นี้นี้สิ
นี้นี้สิสิน
สินนนตตรราาสสาารรออนุนุพั
นุนุพัพัน
พันนนธ์ธ์
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กาหนดให้เป็น
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กาหนดให้เป็น
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเป�ยน
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
เครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเป�ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเป�ยน
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเป�ยน
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมหนี้นี้สิสินเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
นตราสารอนุนุพัพันนธ์
รวมหนี้นี้สิสินเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
นตราสารอนุนุพัพันนธ์
รรววมมหหนี้นี้สิ
นี้นี้สิสิน
สินนนตตรราาสสาารรออนุนุพั
นุนุพัพัน
พันนนธ์ธ์

งบการเงินรวม
2564งบการเงินรวม
2563
2564งบการเงินรวม2563
2564
2563
2564
2563

30
30
30
30
30
30
30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
2564
2563

---

30
30
30
30
30
30
30

---

ตราสารอนุนุพัพันนธ์ธ์ที่ที่ไไม่ม่ไได้ด้กกาหนดให้ห้เเป็ป็นนเครื่รื่อองมืมืออที่ที่ใใช้ช้ป้ป้อองกักันนความเสี่สี่ยยง
ตราสารอนุนุพัพันนพัธ์ธ์ที่
ให้ห้เเป็ป็นนเคป็็รื่รื่อ
งมืมืออ�อที่ที่ใงมืือที่่�
ใช้ช้ป้ป้อองใกักัน
ามนเสี่สี่ย
ยง ยง
ตราสารอนุุ
ันที่ไธ์์ไม่ม่ไ
ที่่ไ� ได้ด้ก
ม่่กได้้าหกำนำ�ดหนดให้้
นอเครื่่
ช้้นป้ค้อวงกัั
ความเสี่่�
ตกลุ่มกิจการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเ�อบริหารความเสี่ยงในการ�า�รกรรมบาง�วน
ราสารอนุนุพัพันนธ์ธ์ที่ที่ไไม่ม่ไได้ด้กกาหนดให้ห้เเป็ป็นนเครื่รื่อองมืมืออที่ที่ใใช้ช้ป้ป้อองกักันนความเสี่สี่ยยง
โดย
กลุ่มกิจการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเ�อบริหารความเสี่ยงในการ�า�รกรรมบาง�วน โดย
เข้า�าสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเป�ยนเงินตราต่างประเทศของรายการ
กลุ่มกิจการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเ�อบริหารความเสี่ยงในการ�า�รกรรมบาง�วน
โดย
เข้า�าสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเป�ยนเงินตราต่างประเทศของรายการ
�าง�ง�งมีอายุสัญญาโดย�วไปตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 เดือน
เข้า�าสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเป�ยนเงินตราต่างประเทศของรายการ
�าง�ง�งมีอายุสัญญาโดย�วไปตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 เดือน
37.2 �าง�ง�งมีอายุสัญญาโดย�วไปตั้งแต่
วัวัตตถุถุปประสงค์ค์แและนโยบายการบริริหหารคว3ามเดือนถึง
เสี่สี่ยยงทา7งกเดือน
ารเงิงินน
37.2 วัวัตตถุถุปประสงค์ค์แและนโยบายการบริริหหารความเสี่สี่ยยงทางการเงิงินน
37.2 เครื่องมือทางการเงินที่สาคัญของกลุ่มกิจการ
วัวัตตถุุถุถุปปรระสงค์์
ะสงค์ค์แแแลละนโยบายการบริิ
ะนโยบายการบริริหหารหคารความเสี่่�
วามเสี่สี่ยยงทประกอบด้วย
างยกงทางการเงิิ
ารเงิงินน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคาร
37.2	วัั
น
เครื่องมือทางการเงินที่สาคัญของกลุ่มกิจการ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคาร
สาหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เครื่องมือทางการเงินที่สาคัญของกลุ่มกิจการ
ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคาร
สาหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ทรัพย์สินเ�อ
สาหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ทรัพย์สินเ�อ
ความมั่นคงและผลประโยชน์สินทรัพย์/หนี้สินตราสารอนุพันธ์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ทรัพย์สินเ�อ
ความมั่นคงและผลประโยชน์ เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า เงินสารองเ�อความมั่นคงของสานัก�กบัญ�
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้การค้า
ความมั่นคงและผลประโยชน์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า เงินสารองเ�อความมั่นคงของสานัก�กบัญ�
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเ�อความมั่นคงและผลประโยชน์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ล่วงหน้า
เงินสารองเ�อความมั่นคงของสานัก�กบัญ�
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้ทรัพย์สินเ�อความมั่นคงและผลประโยชน์ เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเ�อความมั่นคงและผลประโยชน์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และหนี้สินตามสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
และหนี้สินตามสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
และหนี้สินตามสัญญาเช่า
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
ความเสี่สี่ยยงด้า
ด้านเครดิต
ดิต
ความเสี่สี่ยยงด้า
ด้านเครดิต
ดิต
คความเสี่่�
ว
า
ม
เ
สี่ย
สี่
ย
ง
ด้า
ด้
า
น
เ
ค
ร
ดิต
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับการให้สินเ�อ
กลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเ�อ�าให้
ยงด้้านเครดิิดิตต
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับการให้สินเ�อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเ�อ�าให้
เ�อมั่นได้ว่าได้ให้บริการแ�ลูกค้าที่มีประวัติสินเ�ออยู่ในระดับที่เหมาะสมกลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเ�อ�าให้
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับการให้สินเ�อ
เ�อมั่นได้ว่าได้ให้บริการแ�ลูกค้าที่มีประวัติสินเ�ออยู่ในระดับที่เหมาะสม
เ�อมั่นได้ว่าได้ให้บริการแ�ลูกค้าที่มีประวัติสินเ�ออยู่ในระดับที่เหมาะสม
ลูลูก
ลูลูกกกหหนี้นี้นี้ก
นี้กกกาารรค้ค้า
ค้ค้าาา
ลูลูก
กหนี้นี้กการค้ค้าา
กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและ�นตอนในการควบ�มการให้สินเ�ออย่างเหมาะสม
�งไม่คาดว่า
กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและ�นตอนในการควบ�มการให้สินเ�ออย่างเหมาะสม �งไม่คาดว่า
จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสาคัญ
นอกจากนี้ กลุ่มกิจการมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้า
กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและ�นตอนในการควบ�มการให้สินเ�ออย่างเหมาะสม
�งไม่คาดว่า
จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสาคัญ
นอกจากนี้ กลุ่มกิจการมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้า
อย่างสม่าเสมอ
จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสาคัญ
นอกจากนี้ กลุ่มกิจการมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้า
อย่างสม่าเสมอ
อย่างสม่าเสมอ
กลุ่มกิจการพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ่นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
กลุ่มกิจการพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ่นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
การคานวณผลขาดทุนจากการ
กลุ่มกิจการพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ่นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
การคานวณผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่
ณ วันที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ
การคานวณผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่
ณ วันที่
รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต
สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
ด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่
ณ วันที่
รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
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และหนี้สินตามสัญญาเช่า กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่สี่ยยงด้ด้าานเครดิต
ดิต
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสาคัญเกี่ยวกับการให้สินเ�อ กลุ่มกิจการมีนโยบายที่เหมาะสมเ�อ�าให้
เ�อมั่นได้ว่าได้ให้บริการแ�ลูกค้าที่มีประวัติสินเ�ออยู่ในระดับที่เหมาะสม

ลูลูกกหนี้นี้กการค้ค้าา
กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและ�นตอนในการควบ�มการให้สินเ�ออย่างเหมาะสม �งไม่คาดว่า
จะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสาคัญ นอกจากนี้ กลุ่มกิจการมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้า
อย่างสม่าเสมอ
กลุ่มกิจการพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ่นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสารองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นคานวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกาหนดชาระ การคานวณผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคานึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่
รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต
กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยมีการกาหนดอันดับความน่าเ�อ�อ�น�า
ที่สามารถลงทุนได้ และสัดส่วนการลงทุนต่อผู้ออก
และสัดส่วนการลงทุนต่อผู้ออก โดยกรอบการลงทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะทางานบริหาร
โดยกรอบการลงทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะทางานบริหาร
ที่สามารถลงทุนได้
เงินลงทุน การกาหนดกรอบการลงทุนดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและความเสี่ยงจากการ
ผิดนัดชาระของคู่สัญญา
74
ผิดนัดชาระของคู่สัญญา
สี่สี่ยยยงงงด้้ด้ด้า
ด้ด้าาานนนตลาด
คคววาามมเเสี่สี่ย
ตตลลาาดด
ความเสี่่�

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านตลาด 22 ประเภท
ประเภท ได้แ�
ได้แ� ความเสี่ยงจากอัตราแลกเป�ยน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเป�ยน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านตลาด
กลุ่มกิจการได้เข้าทาสัญญาแลกเป�ยนเงินตราต่างประเทศ เ�อช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยและอัตราแลกเป�ยน
ดอกเบี้ยและอัตราแลกเป�ยน

สี่สี่ยยยงงจจาากกอัอัต
อัอัตตตรราาแแลลกกเเปป��ยยยยนน
คคววาามมเเสี่สี่ย

กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอ�างเป็นสาระ�า�ญจากอัตราแลกเป�ยนเงินตราต่างประเทศเ�องจากกลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอ�างเป็นสาระ�า�ญจากอัตราแลกเป�ยนเงินตราต่างประเทศเ�องจากกลุ่มกิจการ
มีลูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินบาท ยกเว้นเงินลงทุนในตราสารต่างประเทศทุกประเภทที่เป็นการลงทุน
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ อ�างไร�ตาม
อ�างไร�ตาม กลุ่มกิจการมีนโยบาย�ดความเสี่ยงอัตราแลกเป�ยนเ�ม�านวนโดยได้มี
กลุ่มกิจการมีนโยบาย�ดความเสี่ยงอัตราแลกเป�ยนเ�ม�านวนโดยได้มี
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
การใช้สัญญาอัตราแลกเป�ยนล่วงห�าเ�อ�องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเป�ยนของเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
ดังนี้
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
สกุลเงิน
สกุลเงิน

สกุุลเงิิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงิน
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญสหรัฐอเมริกา
228

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
2564 (ล้้าน) 2563
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
2564
2563
สิิ2564
นทรััพย์์ทางการเงิิ
2563น

108
108

155
155

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
2564
2563
2564
2563
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
44

74
74

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงิินรวม
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้้�สิินทางการเงิิ2563
น
2564
2564
(ล้้าน) 2563
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
2564
2563
112
112

อัตราแลกเป�ยนเฉ�ย
อัตราแลกเป�ยนเฉ�ย
2563
(บาทต่่2564
อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
2564
2563
ต่างประเทศ)
ต่างประเทศ)
81
33.42
30.04
81
33.42
30.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
2564
2563
2564
2563
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
88

--

อััตร
าแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�
ย
2564
2563

อัตราแลกเป�ยนเฉ�ย
อัตราแลกเป�ยนเฉ�ย
2564
2563
2564
2563
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
33.42
30.04
33.42
30.04

สี่สี่ยยยงงจจาากกอัอัต
อัอัตตตรราาดดออกกเเบี้บี้ย
บี้บี้ยยย
คคววาามมเเสี่สี่ย

รายงานประจำำ�ปีี 2564

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่�า�ญอันเกี่ยวเ�องกับเงินใ���มระยะยาวและเงิน��มระยะสั่น
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่�า�ญอันเกี่ยวเ�องกับเงินใ���มระยะยาวและเงิน��มระยะสั่น
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่

สกุลเงิน
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงิน
สกุลเงิน
สกุุลเงิิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
2564
2563
2564
2563
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
108
155
108
155
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
2564
2563
สิิ2564
นทรััพย์์ทางการเงิิ
2563น
(ล้าน) (ล้้าน) (ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
2564
2563
4
74
4
74

งบการเงินรวม
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเป�ยนเฉ�ย
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเป�ยนเฉ�ย
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2564
2563
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
112
81
33.42ต่างประเทศ)
30.04
112
81
33.42
30.04
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินทางการเงิน
งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ อัตราแลกเป�ยนเฉ�ย
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเป�ยนเฉ�ย
2564
2563
2564
2563
หนี้้�สิินทางการเงิิ2563
น
อััตร
าแลกเปลี่่�ยนเฉลี่่�
ย
2564
2564
2563
(ล้าน) (ล้้าน) (ล้าน) (บาทต่่(บาทต่อหน่วยเงินตรา
อหน่่วยเงิินตราต่่างประเทศ)
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ)
2564
2563
2564
2563
8
33.42ต่างประเทศ)
30.04
8
33.42
30.04

ความเสี่สี่ยยงจากอัอัตตราดอกเบี้บี้ยย
ความเสี่สี่ยยงจากอัอัตตราดอกเบี้บี้ยย

กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่�า�ญอันเกี่ยวเ�องกับเงินใ���มระยะยาวและเงิน��มระยะสั่น
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่�า�ญอันเกี่ยวเ�องกับเงินใ���มระยะยาวและเงิน��มระยะสั่น
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มกิจการและมีผลต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการได้
ลงทุนในตราสารหนี้ของกลุ่มกิจการและมีผลต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ
กาหนดนโยบายการลงทุนโดยกาหนดอา�คงเหลือของตราสารเ�อ�ากัดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยกลุ่มกิจการได้
โดยปัจจุบัน
กาหนดนโยบายการลงทุนโดยกาหนดอา�คงเหลือของตราสารเ�อ�ากัดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
โดยปัจจุบัน
กลุ่มกิจการไม่มีการใช้อนุ�น�ด้านอัตราดอกเบี้ย เ�อบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มกิจการไม่มีการใช้อนุ�น�ด้านอัตราดอกเบี้ย เ�อบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าว
ดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภท
75
อัตราดอกเบี้ย และสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด75
หรือวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2564
อัตรา
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
ภายใน
1 ปี
1-5 ปี
เกิน 5 ปี ราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารสาหรับผลประโยชน์
ทางการเงินรอจ่ายคืน
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
เงินสารองเ�อความ�นคงของ
สานักหักบัญชี
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตราสารอนุพันธ์

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(% ต่อปี)

-

-

-

8,300

718

9,018

0.05 - 0.63

50
5,648
1,783
61
812
358

834
3,218
384
1,207
29

598
55

34
13,189
3
21
13
162

113
586
7
5,880
17
253

84
19,784
5,602
668
7
6,264
2,049
857

0.10 - 0.65
0.05 - 2.06
0.05 - 3.70
0.05 - 0.90
2.04 - 3.38
0.13 - 0.84
0.05 - 3.38

71

7

-

35

-

113

0.05 - 3.38

2,117
10,900

3,533
9,212

39
692

3
21,760

10
7,584

5,702
50,148

0.13 - 1.89

-

-

-

-

19,784
2,999
30

19,784
2,999
30

-

229

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภท
หรือวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย และสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด
หรือวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้(หน่วย:
(หน่วย: ล้านบาท)
ล้านบาท)

สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารสาหรับผลประโยชน์
สินทรัพย์ทางการเงิน
ทางการเงินรอจ่ายคืน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
เงินฝากธนาคารสาหรับผลประโยชน์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ทางการเงินรอจ่ายคืน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
ซื้อขายล่วงหน้า
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสารองเ�อความ�นคงของ
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา
สานักหักบัญชี
ซื้อขายล่วงหน้า
เงินสารองเ�อความ�นคงของ
สานักหักบัญชี
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
หนี้้�สิินทางการเงิิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ผลประโยชน์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและ
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
ผลประโยชน์
ในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา
ในหลักทรัพย์
ซื้อขายล่วงหน้า
เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
งบการเงิิ
นรวม
2564
2564
งบการเงินรวม
อัตรา
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
อััดอกเบี้ยปรับ
ตร
าดอกเบี้้�ย
2564
ปรัั
บขึ้้�นลง
ขึ้นลงตาม
อัตรา
ภายใน
ภายใน อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามราคา
ราคาตลาด
11 ปีปีี
1-5 ปีีปี เกิิ
เกินน 5 ปีีปี ดอกเบี้ยปรับ
ตลาด
ขึ้นลงตาม
ภายใน
1 ปี
1-5 ปี
เกิน 5 ปี ราคาตลาด
8,300

(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่มีอัตรา
ไม่่
มีีอััตรา
ดอกเบี้ยย
ดอกเบี้้�

รวม

อััอัตราดอกเบี้ย
ตราดอกเบี้้�ย
ที่่�แท้้จริิง

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย
718

รวม
9,018

ที่แท้จริง
(% ต่่อปีี)
อัตราดอกเบี้ย
(% ต่อปี)
ที่แท้จริง
0.05
- 0.63
(% ต่อปี)

505,648
1,783
50
61
5,648
1,78361812358812
71
358

834
3,2188343,2183841,20729
384
1,207
297

5985985555-

34
8,300
13,189
343
21
13,189
-3
211316213
35
162

718113
586
113
-7
5,880
586
177
253
5,880
17
253-

84
9,018
19,784
5,602
84
668
19,784
5,6027
6,264
668
2,0497
857
6,264
2,049
113
857

0.10 - 0.63
0.65
0.05
0.05 - 2.06
0.05 - 0.65
3.70
0.10
0.90
0.05 - 2.06
0.05 3.70
2.04 - 0.90
3.38
0.05
0.13 - 0.84
0.05 - 3.38
2.04
0.13 - 0.84
0.05 - 3.38

2,117
71
10,900
2,117
10,900-

3,5337
9,212
3,533
9,212-

39692
39
692-

353
21,760
3
21,760-

107,584
10
7,584
19,784
2,999
30
19,784
2,999
1,899
30

5,702
113
50,148
5,702
50,148
19,784
2,999
30
19,784
2,999
1,899
30

0.13 - 3.38
1.89
0.05

-

-

-

-

1,899
344

1,899
344

-

141414
14

151515
15

-

-

344
55
249
55249
25,360
25,360

344
55
249
29
55
249
25,389
29
25,389

5.28 - 5.33
5.28 - 5.33

0.13 - 1.89
-

76
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สิินทรััพย์์ทางการเงิิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารสาหรับผลประโยชน์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ทางการเงินรอจ่ายคืน
เงินฝากธนาคารสาหรับผลประโยชน์
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
ทางการเงินรอจ่ายคืน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ซื้อขายล่วงหน้า
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา
เงินสารองเ�อความ�นคงของสา�ก�ก�ญ�
ซื้อขายล่วงหน้า
เงินสารองเ�อความ�นคงของสา�ก�ก�ญ�
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
หนี้้�สิินทางการเงิิน
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ผลประโยชน์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและ
เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
ผลประโยชน์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
ในหลักทรัพย์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
ในหลักทรัพย์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา
เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
ซื้อขายล่วงหน้า
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงิิ
นรวม
งบการเงินรวม
2563
2563
งบการเงินรวม
อัตรา
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
อััดอกเบี้ยปรับ
ตราดอกเบี้้�ย
2563
ปรัับขึ้้�นลง
อัตรา
ขึ้นลงตาม
ภายใน อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามราคา
ดอกเบี้ยปรับ
ราคาตลาด
ตลาด
1 ปีีปี
1-5 ปีีปี เกิิเกินน 5 ปีีปี
ขึ้นลงตาม
ภายใน
1 ปี
1-5 ปี
เกิน 5 ปี ราคาตลาด
5,913

(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
อััตราดอกเบี้้�ย

ไม่มีอัตรา
ไม่่มีีอััตรา
ดอกเบี้้�
ดอกเบี้ยย
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย
2,101

รวม
8,014

อัตราดอกเบี้ย
ที่่�แท้้จริิง
(% ต่่อปีี)
ที่แท้จริง
อัตราดอกเบี้ย
(% ต่อปี)
ที่แท้จริง
(% ต่อปี)
0.05
- 1.30

รวม

506,100
50
3,148
6,100
61
3,14861197366197
366
86

776
1,2347761,2344991,495499
149
1,495
149
22

2525-

5,913
26
13,364
26
85
13,364
553
85553506106506
1064

2,10189
89
633
42633
4,270
42
19
4,270
195
19
195-

8,014
76
20,329
76
4,467
20,329
1,247
4,467
42
1,247
4,769
42
2,217
4,769
841
2,217
841
112

0.05
0.10 - 1.30
1.50
0.01 - 2.13
0.10
0.05 - 1.50
3.70
0.01
0.05 - 2.13
0.90
0.05 - 3.70
0.05
1.70 - 0.90
3.38
0.13 - 0.45
1.70
0.05 - 3.38
0.13 - 0.45
0.05 - 3.38

1,239
86
11,247
1,239
11,247-

4,550
22
8,725
4,550
8,725-

-1
26
1
26-

34
20,560
3
20,560 -

117,360
11
7,360
20,329
2,497
20,329
2,497
2,067

5,804
112
47,918
5,804
47,918
20,329
2,497
20,329
2,497
2,067

0.05
0.13 - 3.38
1.92

-

-

-

-

2,067
338

2,067
338

-

151515
15

121212
12

-

-

338
55
169
55169
25,455
25,455

338
55
169
55
27
169
25,482
27
25,482

5.35 - 5.56
5.35 - 5.56

0.13 - 1.92
-

231
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สิิสินทรัพย์ทางการเงิน
นทรััพย์์ทางการเงิิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย
หนี้สินทางการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้้�
สิินทางการเงิิน
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
ในหลักทรัพย์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ในหลักทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
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งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2564
อัตรา
อัตราดอกเบี้ยคงที่ งบการเงินเฉพาะกิจการ
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่�
อััดอกเบี้ยปรับ
ตราดอกเบี้้�ย
2564
ปรัับขึ้้�นลง
ขึ้นลงตาม
ภายใน
ภายใน อัตราดอกเบี้ยคงที่
ตามราคา
อัตรา
ราคาตลาด
1 ปีีปี
1-5
น 55ปีีปี ดอกเบี้ยปรับ
ตลาด
1-5ปีีปี เกิิเกิน
ขึ้นลงตาม
ภายใน
1 ปี
1-5 ปี
เกิน 5 ปี ราคาตลาด
5,786
959
1,971
581
1
---5,786
-1
9591,971581-384------35829
55162384
-5,691--1,317
8,075
636
5,949
358
29
55
162
5,691
1,3178,0756365,949-

1,8111,811
141,82514
1,825

151515
15

-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
ล้านบาท)
(หน่วย:

(หน่วย: ล้านบาท)
ไม่มีอัตรา
ไม่่
มีีอััตรา
ดอกเบี้้�
ดอกเบี้ยย

รวม

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย
715
482
715
-7
5,875
482
1517
253
5,875
1517,483
253
7,483
1,998

รวม
6,501
3,512
482
6,501
3,5127
6,259
482
1517
857
6,259
5,691
151
23,460
857
5,691
23,460
1,998

30
1,99830
344
148
344148
2,520
2,520

30
1,998
1,811
30
1,811
344
148
344
29
148
4,360
29
4,360

อััตราดอกเบี้้�ย
อัตราดอกเบี้ย
ที่่�แท้้จริิง
(% ต่่อปีี)
ที่แท้จริง
(%
ต่อปี)
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
0.05
- 0.63
(% ต่อปี)
0.05 - 3.70
0.05 -- 0.63
0.05 -- 3.70
2.04 -- 3.38
-0.05
2.04 -- 3.38
3.38
หมายเหตุ
- 6
0.05 - 3.38
หมายเหตุ 6
0.38 - 0.99
0.38 - 0.99
5.28 - 5.33
5.28 - 5.33

สิิสินทรัพย์ทางการเงิน
นทรััพย์์ทางการเงิิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
หนี้สินทางการเงิน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้้�
สิินทางการเงิิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ความเสี่สี่ยยงด้ด้าานสภาพคล่ล่ออง

งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตรา
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อััตราดอกเบี้้�ยคงที่่� งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัั2563
ตราดอกเบี้้�ย
ดอกเบี้ยปรับ
ปรัับขึ้้�นลง
อัตรา
อัตราดอกเบี้ยคงที่
2563
ขึ้นลงตาม
ภายใน
ภายใน
ตามราคา
11ปีีปี อัตราดอกเบี้ยคงที่
1-5
น 55ปีีปี ดอกเบี้ยปรับ
ตลาด
ราคาตลาด
อัตรา
1-5ปีีปี เกิิเกิน
ขึ้นลงตาม
ภายใน
ดอกเบี้ยปรับ
ราคาตลาด
1 ปี
1-5 ปี
เกิน 5 ปี ขึ้นลงตาม
ภายใน
1 ปี 1-5 ปี- เกิน 5 -ปี ราคาตลาด
5,381
2,254
115
84
---5,3812,254
115
84----5,381
499
2,254115
-84------499
366
149
25
106
---5,691
-499
---366
149
25
106
2,620
6,454
25
5,571
5,691
366
149
25
1062,620
6,454
25
5,571
5,691
2,620
6,454
25
5,571
2,416
2,416
-------2,416---15
12
2,431
12
15
12
--12
2,431
15
12
--2,431
12
-

(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
ไม่มีอัตรา
ไม่่
มีีอััตรา
ดอกเบี้้�
ดอกเบี้ยย

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย
ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย
2,008
2,008
662
422,008
662
4,265
42
151
662
4,265
195
42
1514,265
195
151
7,323
1957,323
1,726
7,323
1,726
1,726
338
107
338
107
338
2,171
1072,171
2,171

อััตราดอกเบี้้�ย

รวม
รวม

รวม
รวม7,389
2,453
7,389
662
2,453
42
7,389
662
4,764
2,453
42
151
662
4,764
841
42
151
5,691
4,764
841
151
21,993
5,691
841
21,993
5,691
1,726
21,993
2,416
1,726
2,416
1,726
338
2,416
107
338
27
107
338
4,614
27
107
4,614
27
4,614

อัตราดอกเบี้ย
ที่่�แท้้จริิง
(% ต่่อปีี)
ที่แท้จริง
อัตราดอกเบี้ย
(% ต่อปี)
ที่แท้จริง
อัตราดอกเบี้ย
(%
ต่อปี)
ที่แท้จริง
0.05
- 1.30
0.05
- 3.70
(% ต่อปี)
0.05 -- 1.30
0.05 ---1.30
3.70
0.05
1.70 --3.70
3.38
0.05
--1.70
0.05--- 3.38
0.45
หมายเหตุ
1.70
--3.386
0.05-- 0.45
หมายเหตุ
0.05
- 0.456
หมายเหตุ 6
หมายเหตุ 6
หมายเหตุ
-- 6
หมายเหตุ
- 6
5.35 - 5.56
-5.35-- 5.56
5.35 - 5.56

คกลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเ�นสาระ�า�ญจากสภาพคล่อง
วามเสี่สี่ยยงด้ด้าานสภาพคล่ล่ออง
เ�องจากกลุ่มกิจการมีการดารงเงินสดอย่าง
คเพียงพอต่อการดาเนินงาน
วามเสี่สี่ยยงด้้
งด้ด้าานนสภาพคล่่
สภาพคล่ล่ออองง กลุ่มกิจการมีวัตถุประสงค์ในการดารงความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องจากการใช้
ความเสี่่�
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเ�นสาระ�า�ญจากสภาพคล่อง
เ�องจากกลุ่มกิจการมีการดารงเงินสดอย่าง
แหล่งเงินทุนภายในกลุ่มกิจการ
กลุ่มกิจการไม่มีความเสี่ยงอย่างเ�นสาระ�า�ญจากสภาพคล่อง
เ�องจากกลุ่มกิจการมีการดารงเงินสดอย่าง
เพียงพอต่อการดาเนินงาน กลุ่มกิจการมีวัตถุประสงค์ในการดารงความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องจากการใช้
เพียงพอต่อการดาเนินงาน
แหล่งเงินทุนภายในกลุ่มกิจการกลุ่มกิจการมีวัตถุประสงค์ในการดารงความยืดหยุ่นด้านสภาพคล่องจากการใช้
แหล่งเงินทุนภายในกลุ่มกิจการ
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รายละเอียดการครบกาหนดชาระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็น
รายละเอียดการครบกาหนดชาระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็น
รายละเอียดการครบกาหนดชาระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็น
ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญา
ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มกิจการ
ณ
ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มกิจการสามารถแสดงได้ดังนี้
ณ วันที่
วันที่ 31
31 ธันวาคม
ธันวาคม 2564
2564 และ
และ 2563
2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญา
ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญา
ที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
ที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
สามารถแสดงได้ดังนี้
ที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

ไม่่ตรใาช่่สตร
รรายการที่่�
ายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ช่ต
ารอาสารอนุุ
นุนุพัพันนธ์ พัันธ์์
รายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ช่ตตราสารอนุนุพัพันนธ์
รเจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
ายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ช่ตตราสารอนุนุพัพันนธ์
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ไ
ที่ไม่ม่ใใช่ช่ตตราสารอนุพั
นุพันนธ์
รวมรายการที่ไ
ที่ไม่ม่ใใช่ช่ตตราสารอนุพั
นุพันนธ์
รตวรมาสราายรอกนุนุพั
ารพัน
ที่ไ
ที่นไธ์ม่ม่ใใช่ช่ตตราสารอนุพั
นุพันนธ์
ตตราสารอนุุ
ราสารอนุนุพัพันนธ์พัันธ์์
ตสัญญาซื้อขาย�ตราแลกเป�ยนเงินตรา�างประเทศ
ราสารอนุนุพัพันนธ์
สัญญาซื้อขาย�ตราแลกเป�ยนเงินตรา�างประเทศ
สัญญาซื้อขาย�ตราแลกเป�ยนเงินตรา�างประเทศ
ล่วงหน้า
ล่วงหน้า
รรววมมล่วงหน้า
ตตรราาสสาารรออนุพั
นุนุพัน
นุพั
พันนนธ์ธ์
รวมตราสารอนุพั
นุพันนธ์

รายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ช่ตตราสารอนุนุพัพันนธ์
รรายการที่่�
ายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ช่ต
ารอาสารอนุุ
นุนุพัพันนธ์
ไม่่ตตรรใาาช่่สสตร
รเจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
ายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ช่ต
ารอนุนุพัพันนธ์ พัันธ์์
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รรววมมรราายยกกาารรที่ไ
ที่ที่ไไม่ม่ใ
นุนุพัน
ที่ไ
ม่ม่ใใใช่ช่ต
ช่ช่ตตตรราาสสาารรออนุพั
นุพั
พันนนธ์ธ์
รวมรายการที่ไ
ที่ไม่ม่ใใช่ช่ตตราสารอนุพั
นุพันนธ์
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รายงานประจำำ�ปีี 2564

งบการเงิิ
นรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2564
2564
2564
2564มากกว่่
มากกว่าา
มากกว่า
11 -- 55 ปีีปี
55 ปีีปี
มากกว่า
1 - 5 ปี
5 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี

เมื่่�อ
ทวงถาม
เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน
ไม่่
เกิิน
ไม่เกิน
1
ไม่เกิน
1 ปีีปี
1 ปี
1 ปี

19,784
19,784
19,784--19,78419,784
19,784

2,999
2,999
2,9991515
15
3,014
3,014
3,014

--1616
16
16
16
16

-----

--

30
30
30
30
30
30

--

--

เมื่่�อ
เมื่อทวงถาม
ทวงถาม
เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่่
ไม่เกิน
1เกิิปีน
11 ปีีปี
1 ปี

20,329
20,329
20,329--20,32920,329
20,329

2,4972,497
2,49715
15
15
2,512
2,512
2,512

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
งบการเงิิ
นรวม
งบการเงินรวม
2563
2563
2563
2563 มากกว่า
มากกว่าา
มากกว่า
1 - 5 ปี มากกว่่
5 ปี
11 -- 55 ปีีปี
55 ปีีปี
1 - 5 ปี
5 ปี
--14
14
14
14
14
14

-----

(หน่วย:ล้านบาท)
ล้านบาท)
(หน่วย:
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)

ไม่มี
ไม่่
มีี
ไม่มี
กำำกาหนด
�หนด
ไม่มี
กาหนด
กาหนด
-1,899
1,899
1,899
344
344
344
55
55
552,2972,297
2,297

รวม
รวม
รวม
รวม
19,784
19,784
19,784
2,999
2,999
2,999
1,899
1,899
1,899
344
344
344
55
55
55
31
31
31
25,111
25,111
25,111

30
30
-30
30
30
30
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย:ล้านบาท)
ล้านบาท)
(หน่วย:
(หน่วย: ล้านบาท)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่่
มีี
ไม่มี
กาหนด
กำำกาหนด
�หนด
กาหนด
-2,0672,067
2,067
338
338
338
55
55
552,4602,460
2,460

รวม
รวม
รวม
รวม
20,329
20,329
20,329
2,497
2,497
2,497
2,067
2,067
2,067
338
338
338
55
55
55
29
29
29
25,315
25,315
25,315

80
80
80

(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการที่่�
รายการที่ที่ไไม่ม่ใใไช่ต
ช่ม่่ตใรช่่าสตร
ารอาสารอนุุ
นุนุพัพันนธ์ พัันธ์์

รายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ต
ช่ตราสารอนุนุพัพันนธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ต
ช่ตราสารอนุนุพัพันนธ์
รายกเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ารที่ที่ไไม่ม่ใใช่ต
ช่ตราสารอนุนุพัพันนธ์
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
รวมรายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ช่ตตราสารอนุนุพัพันนธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ช่ตตราสารอนุนุพัพันนธ์
นไธ์ม่ม่ใใช่ช่ตตราสารอนุนุพัพันนธ์
รตวรมาสรายรอกนุนุพั
ารพัน
ที่ที่ไ
รวมรตราสารอนุุ
ม่ม่ใพัน
ใช่ช่ต
ตารยากสาารรที่ที่ไอไนุนุพั
นตธ์พัราันสาธ์์รอนุนุพัพันนธ์
สัญญา�อขายอัตราแลกเป�ยนเงินตรา�างประเทศ
ตราสารอนุนุพัพันนธ์
ตราสสัญญา�อขายอัตราแลกเป�ยนเงินตรา�างประเทศ
ารอนุพั
นุพันนธ์
ล่วงหน้า
สัญญา�อขายอัตราแลกเป�ยนเงินตรา�างประเทศ
ล่วงหน้า
สัญญา�อขายอัตราแลกเป�ยนเงินตรา�างประเทศ
รวมล่วงหน้า
ตราสารอนุนุพัพันนธ์
ล่วงหน้า
รวมตราสารอนุนุพัพันนธ์
รวมตราสารอนุนุพัพันนธ์
รวมตราสารอนุนุพัพันนธ์

รายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ต
ช่ตราสารอนุนุพัพันนธ์
รายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ต
ช่ตราสารอนุนุพัพันนธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
รายการที่่�
รายการที่ที่ไไม่ม่ใใไช่ต
ช่ม่่ตใรช่่าสตร
ารอาสารอนุุ
นุนุพัพันนธ์ พัันธ์์
รายกเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ารที่ที่ไไม่ม่ใใช่ต
ช่ตราสารอนุนุพัพันนธ์
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
เงินกู้ยืมระยะสั่นจากกิจการย่อย
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครอง
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
รวมรายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ช่ตตราสารอนุนุพัพันนธ์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ช่ตตราสารอนุนุพัพันนธ์
รวมรายการที่ที่ไไม่ม่ใใช่ช่ตตราสารอนุนุพัพันนธ์
ยกลาค่ค่า
รที่ที่ไ
ม่ม่ใติธ
ใช่ช่ต
37ร.ว3มรามูมูล
าไยุยุติ
ธตรรารสมารขออนุนุพังพันเนคธ์รื่องมืมืออทางการเงิน
งิน

เมื่่�อ
ทวงถาม
เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม
-- -- -- - -

ไม่่
เกิิน
ไม่เกิน
1 ปีี
ไม่เกิน
1 ปี
ไม่เกิน
ไม่เกิน1 ปี
1 ปี
1 ปี
1,998
1,998
1,811
1,998
1,9981,811
43
1,811
1,811 43
43
43
15- 15
3,867
15
153,867
3,867
3,867

- -

30
30
30
30 30
30
30

เมื่่�อ
เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม
ทวงถาม
เมื่อทวงถาม
เมื่อทวงถาม
-- -- - -

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่่
1เกิิปีน
ไม่เกิน
ไม่เกิน1 ปีปีี
1 ปี
1 ปี
1,726
1,726
2,416
1,726
1,7262,416
2,416
2,416
15- 15
4,157
15
154,157
4,157
4,157

งบการเงิิ
นเฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564มากกว่่า
ไม่่ไม่มี
มีี
2564 มากกว่า
1 - 2564
5 ปีี
5 ปีี
กำำ�หนด
มากกว่า
ไม่มี
1 - 5 ปี
5 ปี
กาหนด
มากกว่า
ไม่มี
1 - 5 ปี มากกว่า5 ปี
ไม่มีกาหนด
1 - 5 ปี
5 ปี
กาหนด
1 - 5 ปี
5 ปี
กาหนด
---- - - ---- - - 344
344
16-344- 16
- 344 16
34416 16
- - 344
16
344
16
344
- -

- -

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
1,998
1,998
1,811
1,998
1,9981,811
43
1,811
1,811 43
43
43
344
344
31
344
344 31
4,227
31
314,227
4,227
4,227

30
30
30
- 30 30
30
30
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย:
(หน่วย: ล้านบาท)
ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงิิ
น2563
เฉพาะกิิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2563
ไม่มี
2563 มากกว่า
2563 มากกว่า
ไม่มี
ไม่่มีี
1 - 5 ปี มากกว่่
5 ปี า
กาหนด
มากกว่า
ไม่มี
1 - 5 ปีีปี มากกว่า55 ปีีปี
ไม่มี
กำำกาหนด
�หนด
1 - 5 ปี
5 ปี
กาหนด
1 - 5 ปี
5 ปี
กาหนด
---- - - 338
338
14-338- 14
- 338 33814
14 14
- - 338
14
338
14
338

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
1,726
1,726
2,416
1,726
1,7262,416
2,416
2,416
338
338
29
338
338 29
4,509
29
294,509
4,509
4,509

37.3 มูมูลลค่ค่าายุยุติติธธรรมของเครื่องมืมืออทางการเงิน
งิน
3
7
.
3
มูล
มู
ล
ค่า
ค่
า
ยุติ
ยุ
ติธ
ธ
ร
ร
ม
ข
อ
ง
เ
ค
รื่
อ
ง
มือ
มื
อ
ท
า
ง
ก
า
ร
เ
งิน
337.3	มูู
7.3 มูมูลลลค่ค่า
าายุยุติยุุติธติธริธรร
รมขมของเครื่่
องเครื่องมืมือ�อทงมืือทางการเงิิ
างการเงิน
งิน งิน น
ค่่เ�องจากเครื่องมือทางการเงิน�วนให�ของกลุ่มกิจการจัดอยู่ในประเภทระยะสั่นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
เ�องจากเครื่องมือทางการเงิน�วนให�ของกลุ่มกิจการจัดอยู่ในประเภทระยะสั่นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด
กลุ่มกิจการจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
เ�องจากเครื่องมือทางการเงิน�วนให�ของกลุ่มกิจการจัดอยู่ในประเภทระยะสั่นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
เ�องจากเครื่องมือทางการเงิน�วนให�ของกลุ่มกิจการจัดอยู่ในประเภทระยะสั่นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด
กลุ่มกิจการจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
อัตราดอกเบี้ยในตลาด
กลุ่มกิจการจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
อัตราดอกเบี้ยในตลาด
กลุ่มกิจการจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

235

81
81
81 81

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย:
ล้านบาท)
(หน่วย:
ล้านบาท)
2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
งบการเงิิ
นรวม
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564
2563(หน่วย: ล้านบาท)
2564
2563
2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม

มููลค่่าตามบััญชีี2564 มููลค่่ายุุติิธรรม มููลค่่าตามบััญชีี2563(หน่วย:
มููลค่่ายุุล้านบาท)
ติิธรรม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวม
3,908 2564
3,878
5,299 2563
5,281
4,300
4,332
5,621
5,683
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
3,908
3,878
5,299
5,281
4,300
4,332
5,621
(หน่วย: 5,683
ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,908
3,878
5,299
5,281
(หน่วย: ล้านบาท)
ล้านบาท)
4,300 2564
4,332
5,621 2563 (หน่วย:
5,683
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
งบการเงิินเฉพาะกิิ
จการ
2564
2563
สิสินนทรัรัพพย์ย์ททางการเงิงินน
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าตามบัญชี2564 มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี2563 มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิสินนทรัรัพ
พย์ย์ททางการเงิงินน
พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน
916ม มููลค่่าตามบัั
1,534
มููลค่่าตามบัั950
ญชีี 2564มููลค่่ายุุติิธรร
ญชีี 2563มููลค่่ายุุติ1,504
ิธรรม
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินฝากประจา
698
717
1,016
1,046
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน
950
916
1,534
1,504
สิินนททรัั
พทย์์างทกางการเงิิ
สิสิน
รัรัพพย์ย์ท
ารเงิงินน น
เงินฝากประจา
698
717
1,016
1,046
กลุ่มกิจการมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน
950
916
1,534
1,504
ก)
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั่น
ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
กลุ่มกิจการมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ดังนี้
เงินฝากประจา
698
717
1,016
1,046
สินทรัรัพพย์ย์ททางการเงิงินน
สิน
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
สิินนททรัั
พทย์์างทกางการเงิิ
สิสิน
รัรัพ
พย์ย์ท
ารเงิงินน น
พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินฝากประจา
พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน
สิสินนทรัรัพพย์ย์ททางการเงิงินน
เงินฝากประจา
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชน
เงินฝากประจา

เงินฝากธนาคารสาหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน เงินฝากที่แสดงภายใต้ทรัพย์สินหลักประกันและ
ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั่น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลประโยชน์และทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์และเงินสารองเ�อความ�นคงของสานักหักบัญชี
กลุ่มกิจการมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ดังนี้
เงินฝากธนาคารสาหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืน เงินฝากที่แสดงภายใต้ทรัพย์สินหลักประกันและ
ก) เงินฝากและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่แสดงภายใต้เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั่น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลประโยชน์และทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์และเงินสารองเ�อความ�นคงของสานักหักบัญชี
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินฝากธนาคารสาหรับผลประโยชน์ทางการเงินรอจ่ายคืนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินฝากที่แสดงภายใต้ทรัพย์สินหลักประกันและ
เงินฝากและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่แสดงภายใต้เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์ แสดงมูลค่ายุติธรรม
ผลประโยชน์และทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์และเงินสารองเ�อความ�นคงของสานักหักบัญชี
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ทางการเงิน
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินฝากและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่แสดงภายใต้เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์
หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์ แสดงมูลค่ายุติธรรม
ข) เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์ทางการเงิน
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้หลักประกันและผลประโยชน์
แสดงมูลค่ายุติธรรม
ข) หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ในหลักทรัพย์ เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเงินสารองเ�อความ�นคงของ
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์ เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
สานักหักบัญชี
แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
หรือคานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่แสดงภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ในหลักทรัพย์ เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
และเงินสารองเ�อความ�นคงของ
ตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
สานักหักบัญชี
แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
หรือคานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ค) ในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
และเงินสารองเ�อความ�นคงของ
ตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
หรือคานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม
ค) สานักหักบัญชี
เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ในหลักทรัพย์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเงินสารองเ�อความ�นคงของ
ตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดอื่น
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์ เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
สานักหักบัญชีส่วนใหญ่แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
หรือกรณีที่ไม่มีราคาตลาดจะอ้างอิงจาก
ค) ในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารทุนที่แสดงภายใต้สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเงินสารองเ�อความ�นคงของ
แบบจาลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดย�วไป
ทรัพย์สินหลักประกันและผลประโยชน์
ทรัพย์สินเ�อความ�นคงและผลประโยชน์
เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน
สานักหักบัญชีส่วนใหญ่แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด
หรือกรณีที่ไม่มีราคาตลาดจะอ้างอิงจาก
ในหลักทรัพย์ เงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเงินสารองเ�อความ�นคงของ
แบบจาลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดย�วไป
สานักหักบัญชีส่วนใหญ่แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือกรณีที่ไม่มีราคาตลาดจะอ้างอิงจาก
แบบจาลองราคาที่ได้รับการยอมรับโดย�วไป
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ง) ตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาลอง
ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
ง) ตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาลอง
ในตลาดที่เ�ยวข้อง เ�น อัตราแลกเป�ยน�น� อัตราแลกเป�ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตรา
ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น กลุ่มกิจการได้คานึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ง) ตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาลอง
ในตลาดที่เ�ยวข้อง เ�น อัตราแลกเป�ยน�น� อัตราแลกเป�ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตรา
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า
ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
ง) ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย
ตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาลอง
เป็นต้น
กลุ่มกิจการได้คานึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ในตลาดที่เ�ยวข้อง
เ�น อัตราแลกเป�ยน�น�
อัตราแลกเป�ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตรา
จ) ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า
ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
ง) ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย
ตราสารอนุพันธ์แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจาลอง
เป็นต้น กลุ่มกิจการได้คานึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เ�น อัตราแลกเป�ยน�น�
อัตราแลกเป�ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตรา
จ) ในตลาดที่เ�ยวข้อง
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
ตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า
ซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย
เป็นต้น กลุ่มกิจการได้คานึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ฉ) ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ในตลาดที่เ�ยวข้อง
เ�น
อัตราแลกเป�ยน�น�
อัตราแลกเป�ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตรา
จ) ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
โดยประมาณตามมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
เป็นต้น กลุ่มกิจการได้คานึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ฉ) ผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
จ)
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
ในระหว่างปีปัจจุบัน
ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั่นของมูลค่ายุติธรรม
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
โดยประมาณตามมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ฉ)
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่ายุติธรรม
การบเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม
ริริหหารจัจัดดการทุทุนนไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั่นของมูลค่ายุติธรรม
จ)
ในระหว่างปีปัจจุบัน
โดยประมาณตามมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ฉ)
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่ายุติธรรม
การบริิ
คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเ�อ
กวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มกิจการ
ารบมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ริริหหหารารจัั
จัจัดดกาดรการทุุ
ทุทุนน น
โดยประมาณตามมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ในระหว่างปีปัจจุบัน
ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั่นของมูลค่ายุติธรรม
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการและเสริมสร้างมูลค่าของเงินกองทุน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ฉ)
เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแสดงมูลค่ายุติธรรม
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มกิจการ
คือ
การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเ�อ
กในระหว่างปีปัจจุบัน
ารบโดยประมาณตามมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ริริหหารจัจัดดการทุทุนนไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั่นของมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุนเท่ากับ
0.94:1 (2563: 0.96:1) และตลาดหลักทรัพย์มีอัตราส่วนหนี้สิน
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการและเสริมสร้างมูลค่าของเงินกองทุน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ต่อเงินกองทุนเท่ากับ
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0.24:1)
กวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มกิจการ
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การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเ�อ
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั่นของมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุนเท่ากับ
0.94:1 (2563:คือ0.96:1)
และตลาดหลักทรัพย์มีอัตราส่วนหนี้สิน
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการและเสริมสร้างมูลค่าของเงินกองทุน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เภดทกราารยทุทุนกนา0.25:1
รในงบก(2563:
ารเงิงินน 0.24:1)
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มกิจการ
คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเ�อ
ต่อเงินกองทุนเท่ากับ
กกาารรบจัจัดดริริหหปารระจัจัด
กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุนเท่ากับ
0.94:1 (2563: 0.96:1) และตลาดหลักทรัพย์มีอัตราส่วนหนี้สิน
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการและเสริมสร้างมูลค่าของเงินกองทุน
โดย
ณ วันที่
ธันวาคม
2564
กลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
31 31
ธันวาคม
2563 เ�อให้
กวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สาคัญของกลุ่มกิจการ
ารจัด
จัดประเภทรายการในงบการเงิงินน
คือ
การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเ�อ
ต่อเงินกองทุนเท่ากับ
0.25:1 (2563: 0.24:1) การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
กลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุนเท่ากับ
0.94:1 (2563: 0.96:1) และตลาดหลักทรัพย์มีอัตราส่วนหนี้สิน
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในปีปัจจุบัน
สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการและเสริมสร้างมูลค่าของเงินกองทุน
โดย
ณ วันที่
ธันวาคม
2564
การจัั
ด
ประเภทรายการในงบการเงิิ
น
กลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่
31 31
ธันวาคม
2563 เ�อให้
ต่อเงินกองทุนเท่ากับ
กกลุ่มกิจการมีอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินกองทุนเท่ากับ
ารจัด
จัดประเภทรายกา0.25:1
รในงบก(2563:
ารเงิงินน 0.24:1) 0.94:1 (2563: 0.96:1) และตลาดหลักทรัพย์มีอัตราส่วนหนี้สิน
(หน่วย: พันบาท)
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในปีปัจจุบัน การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กกลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ารจัด
จัดประเภทรายกา0.25:1
รในงบก(2563:
ารเงิงินน 0.24:1)
ณ วันที่
31 ธันวาคม(หน่วย:
2563 เ�อให้
ต่อเงินกองทุนเท่ากับ
พันบาท)
ตามที่จัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
ตามที่จัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในปีปัจจุบัน
การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
กลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ
วันที่
31
ธันวาคม
2563
เ�อให้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัด
จัดประเภทรายการในงบการเงิงินน 42,140งบการเงินรวม
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
42,140
(หน่วย: พันบาท)
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในปีปัจจุบัน
การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
(หน่วย:
พันบาท)
ตามที่จัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
ตามที่จัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
330,505
372,645
338,944
กลุ่มกิจการได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ296,804
วันที่
31นเฉพาะกิิ
ธันวาคม
2563
เ�อให้
งบการเงิิ
นรวม
งบการเงิิ
จการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
42,140
42,140
(หน่วย:
พันบาท)
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในปีปัจจุบัน
การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
ตามที่จัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
ตามที่จัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
330,505งบการเงินรวม
372,645 (ต่า)
296,804
338,944
ตามที่่�
จััดประเภทใหม่่
ตามที่่�
เคยรายงานไว้้
ตามที่่�
จััดประเภทใหม่่
ตามที่่�
เคยรายงานไว้้
การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปีหรือส่วนของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
42,140
42,140
เงินกองทุนตามที่ได้รายงานไว้ตามที่จัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
ตามที่จัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายได้สูง
(ต่า)
กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปีหรือส่วนของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ338,944สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
330,505
296,804
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
42,140งบการเงินรวม 372,64542,140
กเงินกองทุนตามที่ได้รายงานไว้
ารอนุนุมัมัติติงงบการเงิงินน
ตามที่จัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
ตามที่จัดประเภทใหม่
ตามที่เคยรายงานไว้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
330,505
372,645
296,804
338,944
การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายได้สูง
(ต่า)
กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปีหรือส่วนของ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
42,140
42,140
23 กุมภาพันธ์ 2565
กงบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่
ารอนุนุมัมัติติงงบการเงิงินน
เงินกองทุนตามที่ได้รายงานไว้
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
330,505
372,645 (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปีหรือส่วนของ
296,804
338,944
การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายได้สูง
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
กเงินกองทุนตามที่ได้รายงานไว้
ารอนุนุมัมัติติงงบการเงิงินน
การจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรายได้สูง
(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับปีหรือส่วนของ
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23 กุมภาพันธ์ 2565
เงินกองทุนตามที่ได้รายงานไว้
การอนุุ
มังัติบิงกบการเงิิ
23 กุมภาพันธ์ 2565
กงบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่
ารอนุนุมัมัติติง
ารเงิงินน น
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
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