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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ความเห็น
 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบก�รเงินของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 งบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลง
ส่วนของทุน และงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวมถึงหม�ยเหตุสรุป
นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ 
 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่� งบก�รเงินข้�งต้นน้ีแสดงฐ�นะก�รเงินของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2561 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดสำ�หรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รตรวจเงินแผ่นดินและม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี
คว�มรับผิดชอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้กล่�วไว้ในวรรคคว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงิน
ในร�ยง�นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินมีคว�มเป็นอิสระจ�กหน่วยง�น ต�มม�ตรฐ�น
ก�รตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรย�บรรณของผู้ประกอบวิช�ชีพท่ีกำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
ก�รตรวจสอบงบก�รเงิน และสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติต�มคว�มรับผิดชอบด้�นจรรย�บรรณอื่น ๆ
ซึ่งเป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำ�หนดจรรย�บรรณเหล่�นี้ สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่�
หลักฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอ และเหม�ะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็น
ของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น
 ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปีแต่ไม่รวมถึงงบก�รเงิน
และร�ยง�นของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปีน้ัน ซ่ึงผู้บริห�รจะจัดเตรียมร�ยง�นประจำ�ปีให้สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
ภ�ยหลังวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีนี้
 คว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต่องบก�รเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้ให้คว�มเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
 คว�มรับผิดชอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินท่ีเก่ียวเน่ืองกับก�รตรวจสอบงบก�รเงิน คือ ก�รอ่�นและพิจ�รณ�
ว่�ข้อมูลอ่ืนมีคว�มขัดแย้งท่ีมีส�ระสำ�คัญกับงบก�รเงินหรือกับคว�มรู้ท่ีได้รับจ�กก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
หรือปร�กฏว่�ข้อมูลอื่นมีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่
 เม่ือสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้อ่�นร�ยง�นประจำ�ปี ห�กสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่�มีก�รแสดง
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต้องส่ือส�รเร่ืองดังกล่�วกับผู้มีหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
 ผู้บริห�รมีหน้�ที ่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี ้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�น
ก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับก�รควบคุมภ�ยในท่ีผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพ่ือให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงิน
ที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด
 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน ผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รประเมินคว�มส�ม�รถของหน่วยง�นในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง
เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ืองต�มคว�มเหม�ะสม และก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ือง
เว้นแต่ผู้บริห�รมีคว�มตั้งใจที่จะเลิกหน่วยง�นหรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องต่อไปได้
 ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลมีหน้�ที่ในก�รสอดส่องดูแลกระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของหน่วยง�น
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 ก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้คว�มเช่ือม่ันอย่�งสมเหตุสมผลว่� งบก�รเงิน
โดยรวมปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด
และเสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมคว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย คว�มเช่ือม่ันอย่�งสมเหตุสมผล
คือคว�มเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นก�รรับประกันว่�ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
และม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีจะส�ม�รถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอ�จเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด และถือว่�มีส�ระสำ�คัญเม่ือค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุสมผลว่�ร�ยก�รท่ี
ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละร�ยก�รหรือทุกร�ยก�รรวมกันจะมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้งบก�รเงินจ�กก�รใช้
งบก�รเงินเหล่�นี้
 ในก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต�มม�ตรฐ�นก�รตรวจเงินแผ่นดินและม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี
สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและก�รสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิช�ชีพตลอดก�รตรวจสอบ 
ก�รปฏิบัติง�นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
 • ระบุและประเมินคว�มเส่ียงจ�กก�รแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน ไม่ว่�จะเกิดจ�ก
ก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อคว�มเส่ียงเหล่�น้ัน และได้หลักฐ�น
ก�รสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหม�ะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน คว�มเส่ียงท่ีไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รทุจริตจะสูงกว่�คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กข้อผิดพล�ด 
เนื่องจ�กก�รทุจริตอ�จเกี่ยวกับก�รสมรู้ร่วมคิด ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลักฐ�น ก�รตั้งใจละเว้นก�รแสดงข้อมูล 
ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จจริงหรือก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน
 • ทำ�คว�มเข้�ใจในระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ีเก่ียวข้องกับก�รตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีก�รตรวจสอบท่ีเหม�ะสม
กับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของหน่วยง�น
 • ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชี
และก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร
 • สรุปเก่ียวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ืองของผู้บริห�รและจ�กหลักฐ�น
ก�รสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคว�มส�ม�รถของหน่วยง�นในก�รดำ�เนินง�นต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้�สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญ สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่�วไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของ
สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงก�รเปิดเผยข้อมูลในงบก�รเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้�ก�รเปิดเผยดังกล่�ว
ไม่เพียงพอ คว�มเห็นของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
ข้ึนอยู่กับหลักฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน อย่�งไรก็ต�ม
เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จเป็นเหตุให้หน่วยง�นต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง
 • ประเมินก�รนำ�เสนอ โครงสร้�งและเน้ือห�ของงบก�รเงินโดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลว่�งบก�รเงินแสดงร�ยก�ร
และเหตุก�รณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีก�รนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องต�มที่ควรหรือไม่
 สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ือส�รกับผู้มีหน้�ท่ีในก�รกำ�กับดูแลในเร่ืองต่�งๆ ท่ีสำ�คัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวล�
ของก�รตรวจสอบต�มท่ีได้ว�งแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำ�คัญท่ีพบจ�กก�รตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำ�คัญในระบบ
ก�รควบคุมภ�ยในห�กสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่�งก�รตรวจสอบของสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน

สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 4 มีน�คม 2562

(น�งจิตร� เมฆ�พงศ์พันธุ์)
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักตรวจสอบก�รเงินและบริห�รพัสดุที่ 5

(น�ยศตวรรษ บุญโกย)
นักวิช�ก�รตรวจเงินแผ่นดินชำ�น�ญก�รพิเศษ
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
 เงินลงทุนชั่วคร�ว
 ลูกหนี้และร�ยได้ค้�งรับ
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 เงินลงทุนระยะย�ว
 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้ 

2561

 

202,068,755.35 
 413,441,439.40 
 587,319,174.69 

 6,256,860.43 
 

1,209,086,229.87 

 5,623,966,089.56 
 1,000,150,359.21 

 94,776,783.37 
 87,581,937.32 

 
6,806,475,169.46 

 
8,015,561,399.33 

หมายเหตุ

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.7
4.8
4.9

หน่วย: บาท
2560

 

202,101,048.84 
 284,229,738.20 
 645,706,215.48 

 5,164,498.12 
 

1,137,201,500.64 

 5,548,601,039.86 
 1,035,219,451.61 

 70,452,628.15 
 95,923,252.32 

 6,750,196,371.94 
 

7,887,397,872.58 
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของทุน
หนี้สินหมุนเวียน 
 เจ้�หนี้และค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย

        รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ของพนักง�น
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

        รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน 

ส่วนของทุน 
 ทุนประเดิม
 เงินสำ�รองพิเศษเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน
 เงินสำ�รองเพื่อจัดห�ที่จอดรถ
 เงินสำ�รองทั่วไป
 ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยสะสม
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน

รวมส่วนของทุน 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้ 

2561

 

 151,101,115.96 
 

151,101,115.96 

 503,464,915.23 
 18,322,650.12 

 521,787,565.35 

 672,888,681.31 

 
1,250,532,337.10 
 1,611,373,689.27 

 500,000,000.00 
 3,758,621,433.75 

 285,813,686.40 
(63,668,428.50)

 
7,342,672,718.02 

 
8,015,561,399.33 

หมายเหตุ

4.10

4.11

4.13.1
4.13.2
4.13.3

4.14

หน่วย: บาท
2560

 

 119,668,365.12 
 

119,668,365.12 

 461,716,946.48 
 15,740,835.29 

 477,457,781.77 

 597,126,146.89 

 
1,250,532,337.10 

 1,566,320,819.35 
 500,000,000.00 
 3,532,262,653.67 

 271,411,650.00 
 169,744,265.57 

7,290,271,725.69 
 

7,887,397,872.58 

 (น�ยรพี สุจริตกุล)
 เลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.

 (น�งสุรีรัตน์ สุรเดชะ)
ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงินและบริห�รทั่วไป
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายได้
 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียม
 ร�ยได้เงินอุดหนุนจ�กตล�ดหลักทรัพย์
 ร�ยได้จ�กเงินลงทุน
 ร�ยได้ดอกเบี้ยจ�กก�รบริห�รสภ�พคล่อง
 ร�ยได้อื่น

รวมรายได ้ 
 
ค่าใช้จ่าย 
 ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�นและลูกจ้�ง
 ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น
 ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย
 ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รและอนุกรรมก�ร 

รวมค่าใช้จ่าย 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 
 
รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 
 ร�ยได้เพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน
 ค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 
รายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น 
 รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนภายหลัง :
     ผลกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย
 รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนภายหลัง :
     ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

รายได้สูง (ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้ 

2561

 
 805,157,937.15 
 567,203,108.73 
 168,848,573.64 

 2,011,349.63 
 4,035,137.39 

 
1,547,256,106.54 

 941,032,736.56 
 238,204,715.52 
 90,962,738.76 
 25,857,139.79 

 
1,296,057,330.63 

 251,198,775.91 

 65,658,503.57 
 31,043,593.08 

 34,614,910.49 

 285,813,686.40 

(233,412,694.07)

 -         

(233,412,694.07)

 52,400,992.33 

หมายเหตุ
 
 

4.15.1
4.15.2
4.15.3

4.16
4.17

4.18

4.19

4.14

4.11

หน่วย: บาท
2560

 
 802,685,698.02 
 491,110,002.20 
 153,351,833.97 

 2,380,706.75 
 6,017,114.47 

 
1,455,545,355.41 

 876,967,392.68 
 230,947,946.69 

 96,514,557.42 
 24,756,678.54 

 
1,229,186,575.33 

 226,358,780.08 

 59,715,370.65 
 14,662,500.73 

 45,052,869.92 
 

271,411,650.00 

 95,167,042.09 

(41,733,527.00)

 53,433,515.09 
 

324,845,165.09 
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
 ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ย
 รายการปรับกระทบรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน
  ร�ยได้ดอกเบี้ย
  ร�ยได้เงินปันผล
  กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน
  ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนจ�กเงินลงทุน
  ข�ดทุนจ�กก�รตัดจำ�หน่�ยทรัพย์สิน
  ข�ดทุนจ�กทรัพย์สินตัดจำ�หน่�ย
  ค่�เสื่อมร�ค� และค่�ตัดจำ�หน่�ย
  ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์ของพนักง�น

 ร�ยได้สูงกว่�ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลง
  ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�น
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
  ลูกหนี้และร�ยได้ค่�ธรรมเนียม และร�ยได้อื่น ๆ ค้�งรับ
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  เงินให้กู้ยืมแก่พนักง�นและลูกจ้�ง
  เงินฝ�กประจำ�ที่มีภ�ระค้ำ�ประกัน (สวัสดิก�ร)
หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)  
  เจ้�หนี้และค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย
  เงินมัดจำ�และเงินประกันสัญญ� (หนี้สิน)
  จ่�ยผลประโยชน์พนักง�น

เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้ 

2561

 
  285,813,686.40 

(106,301,967.10)
 (37,552,296.38)
 (90,485,254.46)

 525,440.73 
 1,065,600.54 

 32,573.65 
 90,962,738.76 
 43,383,192.00 

 
187,443,714.14 

(497,104.92)
(1,283,032.31)
 1,220,085.00 
 7,311,900.00 

2,826,416.73 
 2,581,814.83 

(1,635,223.25)
 

197,968,570.22 

หน่วย: บาท
2560

 
  271,411,650.00 

(106,102,062.28)
(37,380,194.01)
(82,824,596.31)
 13,239,647.98 

 -        
 1.00 

 96,514,557.42 
 41,840,322.00 

 196,699,325.80 

 56,109,888.60 
 595,652.67 
 242,062.10 

 15,125,330.00 

 8,448,642.75 
 542,619.00 

(1,080,338.29)

 276,683,182.63 
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
  เงินสดรับสุทธิ (จ่�ยสุทธิ) จ�กพันธบัตรระยะสั้น
  เงินสดรับดอกเบี้ย
  เงินสดรับเงินปันผล
  เงินสดรับจ�กก�รข�ยเงินลงทุน
  เงินสดจ่�ยจ�กก�รซื้อเงินลงทุน
  เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยทรัพย์สิน
  เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์
  เงินสดจ่�ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  
  
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันต้นงวด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด  
  
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด  
 ร�ยก�รที่ไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสด 
  ซื้อหลักทรัพย์ที่ยังมิได้ชำ�ระเงิน
  ซื้อที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ชำ�ระเงิน

  รวม

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้ 

2561

 
(129,205,742.32)

 113,031,172.64 
 36,253,745.55 

 10,349,474,699.63 
(10,485,192,929.72)

 2,053,457.94 
(57,593,576.76)
(26,821,690.67)

(198,000,863.71)

(32,293.49)
 202,101,048.84 

 
202,068,755.35 

 62,730,831.06 
 17,045,209.12 

 
79,776,040.18 

หน่วย: บาท
2560

 
 134,873,484.90 
 120,627,776.48 

 37,166,874.12 
 7,003,146,124.99 
(7,443,634,336.39)

 -       
(74,591,957.39)
(4,940,467.59)

(227,352,500.88)

 49,330,681.75 
 152,770,367.09 

 
202,101,048.84 

 33,078,663.23 
 17,137,703.86 

 
50,216,367.09 
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (สำ�นักง�น) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภ�คม 2535 
ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) เพ่ือเป็นหน่วยง�นท่ีเป็นศูนย์รวม
ในก�รทำ�หน้�ท่ีก�รกำ�กับดูแลและพัฒน�ตล�ดทุนของประเทศ เพ่ือให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึน 

 สำานักงานมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. ปฏิบัติก�รเพื่อให้เป็นไปต�มมติของคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.
 2. กำ�กับดูแลให้มีก�รปฏิบัติต�มและดำ�เนินก�รบังคับใช้กฎหม�ยกับบุคคลที่กระทำ�ผิดต�มพระร�ชบัญญัตินี้
 3. กำ�หนดค่�ธรรมเนียมเก่ียวกับก�รย่ืนแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์ ก�รย่ืนแบบข้อมูลประจำ�ปี
  ก�รจดทะเบียนและก�รยื่นคำ�ขอต่�ง ๆ
 4. รับค่�ธรรมเนียม
 5. ปฏิบัติง�นอื่นต�มที่บทบัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัตินี้ หรือกฎหม�ยอื่น

 ต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ม�ตร� 8 กำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รกำ�กับ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ท่ีว�งนโยบ�ยก�รส่งเสริมและพัฒน� ตลอดจนกำ�กับดูแลในเร่ืองหลักทรัพย์ 
ธุรกิจหลักทรัพย์ ตล�ดหลักทรัพย์ ศูนย์ซื้อข�ยหลักทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ 
ก�รออกหรือเสนอข�ยหลักทรัพย์ต่อประช�ชน ก�รเข้�ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ�กิจก�ร และก�รป้องกันก�รกระทำ�
อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ อำ�น�จดังกล่�วให้รวมถึง 
 1. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประก�ศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดต�มพระร�ชบัญญัตินี้
 2. กำ�หนดค่�ธรรมเนียมสำ�หรับคำ�ขออนุญ�ต คำ�ขอรับใบอนุญ�ต ใบอนุญ�ต หรือก�รประกอบกิจก�รต�มท่ีได้รับใบอนุญ�ต
 3. ว�งระเบียบเกี่ยวกับก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะอนุกรรมก�ร
 4. ออกระเบียบ คำ�ส่ัง และข้อบังคับเก่ียวกับก�รพนักง�น ระบบพนักง�นสัมพันธ์ ก�รบรรจุแต่งต้ัง ถอดถอน และวินัย
  พนักง�นและลูกจ้�งของสำ�นักง�น ก�รกำ�หนดเงินเดือน และเงินอ่ืน ๆ รวมตลอดถึงก�รสงเคร�ะห์และสวัสดิก�รต่�ง ๆ
 5. กำ�หนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รพิจ�รณ�ปัญห�ที่อ�จเกิดขึ ้นอันเนื ่องม�จ�กก�รใช้บังคับต�ม
  พระร�ชบัญญัตินี้
 6. ปฏิบัติก�รอื่นใดเพื่อให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของพระร�ชบัญญัตินี้
 
 สำ�นักง�นมีสถ�นประกอบก�รตั้งอยู่ที่ 333/3 ถนนวิภ�วดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 2.1 งบการเงินของสำานักงาน 
   งบก�รเงินของสำ�นักง�นจัดทำ�ต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติก�รบัญชี พ.ศ. 2543
ซ่ึงหม�ยคว�มรวมถึง ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีออกภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงก�รตีคว�ม
ม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่ประก�ศใช้โดยสภ�วิช�ชีพบัญชี
   งบก�รเงินของสำ�นักง�นจัดทำ�และแสดงหน่วยเงินตร�เป็นเงินบ�ท ซ่ึงเป็นสกุลท่ีใช้ในก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น
   งบก�รเงินของสำ�นักง�นได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมในก�รวัดมูลค่�องค์ประกอบของงบก�รเงิน 
ยกเว้นที่กล่�วไว้เป็นก�รเฉพ�ะในนโยบ�ยก�รบัญชีข้ออื่น  
   สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�น แสดงในงบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ เนื่องจ�กสำ�นักง�นเป็นองค์กรที่
ไม่ได้แสวงห�กำ�ไร
   ก�รประม�ณก�รท�งบัญชีท่ีสำ�คัญ ก�รประม�ณก�รท�งบัญชี ข้อสมมุติฐ�นและก�รใช้ดุลยพินิจได้มีก�รประเมิน
ทบทวนอย่�งต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐ�นของประสบก�รณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ  ซึ่งรวมถึงก�รค�ดก�รณ์ในอน�คต
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ท่ีเช่ือว่�มีเหตุผลในสถ�นก�รณ์ขณะน้ัน และก�รใช้ดุลยพินิจท่ีอ�จจะก่อให้เกิดคว�มเส่ียงอย่�งมีส�ระสำ�คัญและเป็นเหตุให้
ต้องมีก�รปรับปรุงมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินด้วยจำ�นวนที่มีส�ระสำ�คัญในรอบระยะเวล�บัญชีถัดไป
   งบก�รเงินฉบับภ�ษ�อังกฤษจัดทำ�ข้ึนจ�กงบก�รเงินท่ีเป็นภ�ษ�ไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือคว�มขัดแย้งกันหรือมีก�รตีคว�ม
ในสองภ�ษ�แตกต่�งกัน ให้ใช้งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นหลัก

 2.2 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่
   สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�น
ก�รบัญชี และก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินหล�ยฉบับได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว ซ่ึงมีผลบังคับใช้
สำ�หรับระยะเวล�บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2562 และ 2563 โดยสำ�นักง�นยังไม่ได้นำ�ม�ถือปฏิบัติ
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้

   มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2562 

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง  ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน
ฉบับที่ 2   (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินค้�คงเหลือ
ฉบับที่ 7   (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง นโยบ�ยก�รบัญชี ก�รเปลี่ยนแปลงประม�ณก�รท�งบัญชีและข้อผิดพล�ด
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง  เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561)   เรื่อง  ภ�ษีเงินได้
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สัญญ�เช่�
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ผลประโยชน์ของพนักง�น
ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ลและก�รเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับคว�มช่วยเหลือ
     จ�กรัฐบ�ล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ต้นทุนก�รกู้ยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ก�รบัญชีและก�รร�ยง�นโครงก�รผลประโยชน์เมื่อออกจ�กง�น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและก�รร่วมค้�
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  กำ�ไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งก�ล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประม�ณก�รหนี้สิน หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อ�จเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เกษตรกรรม
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินม�ใช้เป็นครั้งแรก
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สัญญ�ประกันภัย
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อข�ยและก�รดำ�เนินง�นที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รสำ�รวจและประเมินค่�แหล่งทรัพย�กรแร่
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ส่วนง�นดำ�เนินง�น
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  งบก�รเงินรวม
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รร่วมก�รง�น
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจก�รอื่น
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม
ฉบับที่ 15  เรื่อง  ร�ยได้จ�กสัญญ�ที่ทำ�กับลูกค้�

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  คว�มช่วยเหลือจ�กรัฐบ�ล - กรณีที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องอย่�งเฉพ�ะเจ�ะจง         
     กับกิจกรรมดำ�เนินง�น
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่�
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ภ�ษีเงินได้ - ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�นภ�พท�งภ�ษีของกิจก�รหรือของผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รประเมินเนื้อห�สัญญ�เช่�ที่ทำ�ขึ้นต�มรูปแบบกฎหม�ย
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร
ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจ�กก�รร้ือถอน ก�รบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลักษณะ
     คล้�ยคลึงกัน                                                     
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รประเมินว่�ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือไม่
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  สิทธิในส่วนได้เสียจ�กกองทุนก�รร้ือถอน ก�รบูรณะและก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อม
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รปรับปรุงย้อนหลังภ�ยใต้ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) 
     เรื่อง ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินในสภ�พเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งก�ลและก�รด้อยค่�
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ข้อตกลงสัมปท�นบริก�ร
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ข้อจำ�กัดสินทรัพย์ต�มโครงก�รผลประโยชน์ ข้อกำ�หนดเงินทุนข้ันต่ำ�และปฏิสัมพันธ์
     ของร�ยก�รเหล่�นี ้ สำ�หรับม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) 
     เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักง�น
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ก�รจ่�ยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้�ของ
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  ต้นทุนก�รเปิดหน้�ดินในช่วงก�รผลิตสำ�หรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง  เงินที่นำ�ส่งรัฐ
ฉบับที่ 22  เรื่อง  ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่�ยล่วงหน้�

    มีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2563
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มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 32  เรื่อง  ก�รแสดงร�ยก�รเครื่องมือท�งก�รเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 7   เรื่อง  ก�รเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือท�งก�รเงิน
ฉบับท่ี 9  เรื่อง  เครื่องมือท�งก�รเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16  เรื่อง  ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยง�นต่�งประเทศ
ฉบับที่ 19  เรื่อง  ก�รชำ�ระหนี้สินท�งก�รเงินด้วยตร�ส�รทุน

 ผู้บริห�รของสำ�นักง�น ได้ประเมินและเห็นว่� ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รตีคว�มม�ตรฐ�น
ก�รบัญชี และก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้�งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญ
ต่องบก�รเงินเมื่อนำ�ม�ถือปฏิบัติ และบ�งฉบับไม่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินกิจก�รของสำ�นักง�น

3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด หม�ยถึง เงินสด เช็ครอนำ�ฝ�ก เงินฝ�กธน�ค�รท่ีมีสภ�พคล่องสูง (ซ่ึงไม่มีข้อจำ�กัด
ในก�รใช้) หรือเงินลงทุนช่ัวคร�วท่ีมีสภ�พคล่องในก�รเปล่ียนมือ มีกำ�หนดระยะเวล�ถึงกำ�หนดภ�ยใน 3 เดือน หรือน้อยกว่�
นับจ�กวันท่ีได้ม� และพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดในจำ�นวนท่ีทร�บได้ รวมท้ังมีคว�มเส่ียงท่ีไม่มีนัยสำ�คัญต่อก�รเปล่ียนแปลง
ในมูลค่� โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อก�รลงทุน

 3.2 เงินลงทุน
  3.2.1 ก�รจัดประเภทเงินลงทุน
    เงินลงทุนในเงินฝ�กธน�ค�รและตร�ส�รหน้ี ท่ีถือไม่เกิน 1 ปี จัดเป็นประเภทเงินลงทุนช่ัวคร�ว ส่วนเงินลงทุน
ที่ถือเกิน 1 ปี จัดเป็นประเภทเงินลงทุนระยะย�ว
    เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลท่ีถือเป็นเงินลงทุนระยะย�วจำ�นวน 2 กองทุน สำ�นักง�นได้จ้�งบุคคลภ�ยนอก
บริห�ร ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุนที่ได้รับใบอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�น ในก�รบริห�รเงินกองทุนส่วนบุคคลนั้น
บริห�รอย่�งอิสระโดยลงทุนในตร�ส�รหนี้ ตร�ส�รทุนในคว�มต้องก�รของตล�ด และก�รลงทุนท�งเลือกอื่น
  3.2.2 ก�รวัดมูลค่�เงินลงทุน
    เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดแสดงด้วยร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย 
    เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในตร�ส�รหน้ี ตร�ส�รทุนในคว�มต้องก�รของตล�ด จัดเป็นหลักทรัพย์
เผื่อข�ยแสดงในงบแสดงฐ�นะก�รเงินด้วยมูลค่�ยุติธรรม มูลค่�ยุติธรรมของตร�ส�รทุนที่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ด
คำ�นวณโดยอ้�งอิงจ�กร�ค�ซื้อข�ยครั้งล่�สุดในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือร�ค�ปิดของตล�ดหลักทรัพย์อื่น
ขณะปิดทำ�ก�ร ณ วันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน
    ผลต่�งจ�กก�รตีร�ค�เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือข�ยได้บันทึกเป็นผลกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุน
เผื่อข�ยรับรู้ภ�ยใต้หัวข้อผลกำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รตีร�ค�หลักทรัพย์เผื่อข�ย ในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จอื่น
    ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตัวเงินรับรู้กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
ภ�ยใต้ร�ยได้หัวข้อร�ยได้จ�กเงินลงทุน ในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ และผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น เงินลงทุนในตร�ส�รทุนที่ถือไว้เผื่อข�ยรับรู้ในส่วนของร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จอื่น
    ต้นทุนของเงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุนที่จำ�หน่�ย คำ�นวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก กำ�ไร
หรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนแสดงภ�ยใต้หัวข้อร�ยได้จ�กเงินลงทุน ในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ
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 3.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  ที่ดินแสดงด้วยร�ค�ทุน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม และค่�เผื่อก�รด้อยค่�
ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ (ถ้�มี)
  ร�ค�ทุนรวมถึงต้นทุนท�งตรงท่ีเก่ียวข้องกับก�รได้ม�ของสินทรัพย์ ต้นทุนของก�รก่อสร้�ง สินทรัพย์ท่ีสำ�นักง�น
ก่อสร้�งเอง ประกอบด้วยต้นทุนของวัสดุ แรงง�นท�งตรง และต้นทุนท�งตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดห�สินทรัพย์ 
เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภ�พที่พร้อมจะใช้ง�นได้ต�มคว�มประสงค์ สำ�หรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 
ซึ่งไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้โดยปร�ศจ�กลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น ให้ถือว่�ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
  ส่วนประกอบของร�ยก�รที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์แต่ละร�ยก�รที่มีรูปแบบและอ�ยุก�รให้ประโยชน์ไม่เท่�กัน
จะบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำ�คัญแยกต่�งห�กจ�กกัน
  ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ คือ ผลต่�งระหว่�งสิ่งตอบแทนสุทธิ ที่ได้รับจ�ก
ก�รจำ�หน่�ยกับมูลค่�ต�มบัญชีของท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ โดยรับรู้ยอดสุทธิเป็นร�ยได้หรือค่�ใช้จ่�ยในงบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ย
เบ็ดเสร็จ
  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภ�ยหลัง ต้นทุนในก�รเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่�ต�มบัญชีของ
ร�ยก�รที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ ถ้�มีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ที่สำ�นักง�นจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอน�คต
จ�กร�ยก�รน้ัน และส�ม�รถวัดมูลค่�ต้นทุนของร�ยก�รน้ันได้อย่�งน่�เช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตัดออกจ�กบัญชี
ด้วยมูลค่�ต�มบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในก�รซ่อมบำ�รุงที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�จะรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ย
เมื่อเกิดขึ้น
  ค่�เสื่อมร�ค�คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งคำ�นวณโดยวิธีผลรวมจำ�นวนปี เกณฑ์อ�ยุ
ก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละร�ยก�ร ประม�ณก�รอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงได้ดังนี้

  สำ�นักง�นไม่คิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง
  วิธีก�รคิดค่�เส่ือมร�ค� อ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่�คงเหลือ ถูกทบทวนอย่�งน้อยทุกส้ินรอบปีบัญชี
และปรับปรุงต�มคว�มเหม�ะสม

 3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่�ใช้จ่�ยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในก�รพัฒน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดซ้ือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปที่อยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมดูแลของสำ�นักง�น ซึ่งจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอน�คต
ม�กกว่�หนึ่งปี แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม และผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�สะสม (ถ้�มี) โดยร�ค�ทุนของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ี จะประกอบด้วยร�ค�ซ้ือและร�ยจ่�ยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับก�รจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมท่ีจะใช้
ประโยชน์ได้ต�มคว�มประสงค์ ซึ่งค่�ตัดจำ�หน่�ยคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด
ต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

ประเภทสินทรัพย์

อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง
ค่�ปรับปรุงอ�ค�ร
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สำ�นักง�น
ย�นพ�หนะและอุปกรณ์

อายุการใช้ประโยชน์

5 - 35 ปี
5 ปี

5 - 10 ปี
5 - 10 ปี

5 ปี
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 3.5 การด้อยค่า
  สินทรัพย์ของสำ�นักง�นได้รับก�รทบทวนมูลค่�เม่ือมีข้อบ่งช้ีว่�มีก�รด้อยค่�และในกรณีท่ีมีข้อบ่งชี้จะทำ�ก�ร
ประม�ณมูลค่�สินทรัพย์ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน
  ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�รับรู้เมื่อมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่�ต�มบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่�มูลค่�ที่จะได้รับคืน ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�บันทึกในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ เว้นแต่เมื่อมีก�รกลับร�ยก�ร 
ก�รประเมินมูลค่�ของสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์ช้ินเดียวกันกับท่ีเคยรับรู้ในส่วนของทุนและมีก�รด้อยค่�ในเวล�ต่อม�
ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของทุน 
  เม่ือมีก�รลดลงในมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ท�งก�รเงินเผ่ือข�ยซ่ึงได้บันทึกในส่วนของทุนและมีคว�มชัดเจนว่�
สินทรัพย์ดังกล่�วมีก�รด้อยค่� ข�ดทุนซ่ึงเคยบันทึกในส่วนของทุนจะถูกบันทึกในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ โดยไม่ต้องปรับกับ
สินทรัพย์ท�งก�รเงินดังกล่�ว ข�ดทุนท่ีบันทึกในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จเป็นผลต่�งระหว่�งร�ค�ทุนท่ีซ้ือกับมูลค่�ยุติธรรม
ในปัจจุบันของสินทรัพย์หักด้วยข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ท�งก�รเงินน้ัน ๆ  ซ่ึงเคยรับรู้แล้วในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ

 3.6 ผลประโยชน์ของพนักงาน
  ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�น รับรู้มูลค่�ที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระเป็นค่�ใช้จ่�ยในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ
เมื่อพนักง�นทำ�ง�นให้
  สำ�นักง�นจ่�ยเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี ้ยงชีพเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�น และ
ผลประโยชน์ระยะย�วอื่นแก่พนักง�นต�มสิทธิและอ�ยุง�น ดังนี้
  (ก)  ผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�น (โครงก�รสมทบเงิน)
    สำ�นักง�นได้จัดต้ังกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพซ่ึงมีช่ือว่� “กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.
ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว” ต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 เม่ือวันท่ี 9 สิงห�คม 2536 โดยมีนโยบ�ยก�รลงทุน
มี 15 ท�งเลือก เพ่ือให้สม�ชิกได้มีท�งเลือกในก�รลงทุน สำ�นักง�นมีหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยเงินเข้�กองทุนโดยก�รหักจ�กเงินเดือน
ของพนักง�นส่วนหน่ึง (ในอัตร�ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนของสม�ชิกแต่ละร�ย) และสำ�นักง�นร่วมสมทบ
อีกส่วนหน่ึง (ในอัตร�ร้อยละ 12 ของเงินเดือนของสม�ชิกแต่ละร�ย) และมอบหม�ยให้บริษัทจัดก�รกองทุนรวมเป็นผู้จัดก�ร
กองทุนเพ่ือบริห�รกองทุนดังกล่�ว เงินจ่�ยสมทบเข้�กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพของสำ�นักง�น บันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในงบร�ยได้
ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เกิดขึ้น
  (ข)  ผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�น (โครงก�รผลประโยชน์)
    ภ�ระผูกพันของสำ�นักง�นเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักง�นหลังออกจ�กง�นภ�ยใต้โครงก�รผลประโยชน์
ที่กำ�หนดไว้และผลประโยชน์ระยะย�วอื่นรับรู้ในงบก�รเงินโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้ (Projected Unit 
Credit Method) ซ่ึงทำ�ก�รประเมินภ�ระผูกพันดังกล่�วต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย โดยผู้เช่ียวช�ญอิสระ ซ่ึงหลักก�ร
ประม�ณก�รดังกล่�วต้องใช้ข้อสมมติท่ีหล�กหล�ย รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกับอัตร�คิดลด อัตร�ก�รข้ึนเงินเดือน อัตร�หมุนเวียน
ของพนักง�น อัตร�ก�รมรณะ และอัตร�เงินเฟ้อ 
    สำ�นักง�นรับรู้ภ�ระผูกพันท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปีเป็นค่�ใช้จ่�ยในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ ผลกำ�ไรหรือข�ดทุน
จ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย รับรู้ในส่วนของร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จอื่น  
    ต้นทุนบริก�รในอดีตจะถูกรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยทันทีในร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำ�นวน

ประเภทสินทรัพย์

ลิขสิทธิ์
ร�ยจ่�ยพัฒน�ระบบ

อายุการใช้ประโยชน์

10 ปี
5 ปี
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 3.7 การรับรู้รายได้
  สำ�นักง�นมีร�ยได้หลักและก�รรับรู้ร�ยได้หลักแตกต่�งกันไป ดังนี้
  3.7.1 ร�ยได้ค่�ธรรมเนียม แยกต�มจุดก�รรับรู้ร�ยได้ดังนี้
    - ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมยื่นคำ�ขอ สำ�นักง�นรับรู้ร�ยได้เมื่อสำ�นักง�นได้รับแบบคำ�ขอพร้อมทั้งชำ�ระเงิน
ค่�ธรรมเนียมยื่นคำ�ขอ
    - ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมยื่นแบบแสดงร�ยก�ร สำ�นักง�นรับรู้ร�ยได้ขั้นต่ำ�เมื่อสำ�นักง�นได้รับแบบแสดง
ร�ยก�รข้อมูลก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์ และจะรับรู้ร�ยได้ส่วนที่เหลือเมื่อแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลดังกล่�ว มีผลบังคับใช้ 
สำ�หรับค่�ธรรมเนียมยื่นแบบแสดงร�ยก�รที่ต้องชำ�ระต�มส่วนของผู้ถือหุ้นร�ยปีรับรู้ต�มเกณฑ์คงค้�ง
    - ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ตประกอบก�ร และร�ยได้ค่�ธรรมเนียมก�รประกอบกิจก�รต�มที่ได้รับ
ใบอนุญ�ต สำ�นักง�นรับรู้เป็นร�ยได้แต่ละปี
    -  ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมอ่ืน สำ�นักง�นรับรู้ร�ยได้เม่ือสำ�นักง�นได้รับแบบพร้อมท้ังรับชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียม
  3.7.2 ร�ยได้เงินอุดหนุนเรียกเก็บจ�กตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต�ม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ กำ�หนดให้
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ จ่�ยเงินอุดหนุนให้แก่สำ�นักง�น เพ่ือเป็นก�รอุดหนุนต�มอัตร�ท่ีคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. กำ�หนด สำ�นักง�น
รับรู้เป็นร�ยได้แต่ละปี
  3.7.3 ร�ยได้จ�กเงินลงทุนและร�ยได้อื่นรับรู้ต�มเกณฑ์ต่อไปนี้
    -  ร�ยได้ดอกเบี้ยรับรู้ต�มเกณฑ์อัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริงต�มสัดส่วนของระยะเวล� 
    - ร�ยได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
    - ร�ยได้ค่�เช่�สถ�นที่รับรู้เป็นร�ยได้ต�มระยะเวล�
    - ร�ยได้อื่นรับรู้เป็นร�ยได้ต�มระยะเวล�

 3.8 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
  สำ�นักง�นรับรู้ค่�ใช้จ่�ยโดยใช้เกณฑ์คงค้�ง 

 3.9 การจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
  สำ�นักง�นมีนโยบ�ยในก�รบริห�รคว�มเส่ียงโดยกำ�หนดสัดส่วนก�รลงทุน ณ ระดับคว�มเส่ียงท่ีค่� VaR      0.05 = 9%
(มีโอก�สน้อยกว่�ร้อยละ 5 ท่ีจะข�ดทุนเกินร้อยละ 9) และผลตอบแทนท่ีค�ดหวังไม่ต่ำ�กว่�อัตร�เงินเฟ้อ ท่ีคำ�นวณจ�ก 30%
ของอัตร�เงินเฟ้อ (price inflation) บวก 70% อัตร�เงินเฟ้อค่�จ้�ง (wage inflation) โดยมีระยะก�รลงทุน 5 ปี โดยมี
สัดส่วนก�รลงทุนในตร�ส�รหน้ีไม่ต่ำ�กว่�ร้อยละ 60 สินทรัพย์ท่ีลงทุนได้ ประกอบด้วย เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
ท่ีเป็นเงินสกุลบ�ทและสกุลเงินต่�งประเทศ ตร�ส�รหน้ีและตร�ส�รทุนท้ังในประเทศและต่�งประเทศ และตร�ส�รอนุพันธ์
โดยสำ�นักง�นได้จ้�งบุคคลภ�ยนอกบริห�ร ซ่ึงเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดก�รกองทุน โดยในก�รบริห�รเงินกองทุนส่วนบุคคลน้ัน
บริห�รอย่�งอิสระภ�ยใต้กรอบนโยบ�ยก�รลงทุนของสำ�นักง�นที่ได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร ก.ล.ต.
  3.9.1 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 
    คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�ดอกเบี้ย คือ คว�มเสี่ยงที่มูลค่�ของเครื่องมือท�งก�รเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจ�ก
ก�รเปล่ียนแปลงของอัตร�ดอกเบ้ียในตล�ด โดยโอก�สท่ีร�ค�ตล�ดตร�ส�รหน้ีอ�จจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเม่ืออัตร�ดอกเบ้ีย
ในท้องตล�ดมีก�รเปล่ียนแปลง โดยท่ัวไปเม่ืออัตร�ดอกเบ้ียในท้องตล�ดเพ่ิมสูงข้ึน ร�ค�ตร�ส�รหน้ีจะลดลง และห�กอัตร�
ดอกเบ้ียในท้องตล�ดลดลง ร�ค�ตร�ส�รหน้ีจะมีร�ค�เพ่ิมสูงข้ึน สำ�นักง�นได้กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รลงทุนอ�จใช้ interest
rates derivatives เพ่ือป้องกันคว�มเส่ียงจ�กอัตร�ดอกเบ้ียและคว�มผันผวนของร�ค�ตร�ส�รหน้ี (duration) ไม่ให้มีค่�เป็นลบ
โดยผู้จัดก�รกองทุนส่วนบุคคลบริห�รจัดก�รและติดต�มสถ�นก�รณ์
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  3.9.2 คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต (Credit Risk)
    คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต คือ คว�มเสี่ยงที่คู่สัญญ�ฝ่�ยหนึ่งจะไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มภ�ระผูกพันที่ระบุไว้
ในเคร่ืองมือท�งก�รเงินจนทำ�ให้คู่สัญญ�อีกฝ่�ยหน่ึงเกิดคว�มเสียห�ยท�งก�รเงิน นโยบ�ยก�รลงทุนของสำ�นักง�นกำ�หนด
อันดับเครดิตของตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชนให้มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือสูงไม่ต่ำ�กว่� A- 
  3.9.3 คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
    คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน คือ คว�มเสี่ยงที่มูลค่�ของเครื่องมือท�งก�รเงินจะเปลี่ยนแปลงไป
เน่ืองจ�กก�รเปล่ียนแปลงของอัตร�แลกเปล่ียนเงินตร�ต่�งประเทศ โดยสำ�นักง�นได้กำ�หนดข้อจำ�กัดก�รลงทุนโดยมีคว�มเส่ียง
จ�กอัตร�แลกเปล่ียน (FX exposure) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่�สินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value : NAV) ของเงินลงทุน
ท่ีวัดมูลค่�ยุติธรรมด้วยร�ค�ตล�ด (mark to market) แล้ว และลงทุนในตร�ส�รอนุพันธ์ (Derivatives) เพ่ือป้องกันคว�มเส่ียง
จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน (hedging purpose) และ/หรือ เพื่อก�รบริห�รพอร์ตก�รลงทุนให้มีประสิทธิภ�พเท่�นั้น

 3.10 สัญญาเช่าระยะยาว
   สัญญ�เช่�สินทรัพย์โดยท่ีคว�มเส่ียงและผลตอบแทนของคว�มเป็นเจ้�ของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่�จะจัดเป็น
สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

อัตราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี)

0.375-0.85
1.10-1.57

0-1.60
1.34-5.40

อัตราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี)

0.375-0.85
1.25-1.65

0-0.90
1.49-5.40

อัตราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง

ตามอัตราตลาด

201.87
                -

19.17
                -

อัตราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง

ตามอัตราตลาด

199.96
                -

5.06
                -

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

0.20
    -

   -
   -

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

2.14
    -

   -
   -

รวม

202.07
413.44

19.17
4,094.29

รวม

202.10
284.23

5.06
4,534.73

มากกว่า 5 ปี

   -
   -

   -
1,280.91

มากกว่า 5 ปี

   -
   -

   -
156.91

1 - 5 ปี

-
   -

   -
2,236.96

1 - 5 ปี

-
   -

   -
3,187.02

ภายใน 1 ปี

    -
413.44

    -
576.42

ภายใน 1 ปี

    -
284.23

    -
1,190.80

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
เงินลงทุนชั่วคร�ว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
 - เงินสดและร�ยเทียบเท่�เงินสด
 - ตร�ส�รหนี้และเงินฝ�กประจำ�

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
เงินลงทุนชั่วคร�ว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
 - เงินสดและร�ยเทียบเท่�เงินสด
 - ตร�ส�รหนี้และเงินฝ�กประจำ�

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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   ค่�ใช้จ่�ยภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นรับรู้ภ�ยใต้ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุสัญญ�เช่� 
ค่�เช่�ท่ีอ�จเกิดข้ึนต้องนำ�ม�รวมคำ�นวณจำ�นวนเงินข้ันต่ำ�ท่ีต้องจ่�ยต�มระยะเวล�ท่ีคงเหลือของสัญญ�เช่�ต�มเกณฑ์ก�รปรับเพ่ิม
ค่�เช่�ที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�

 3.11 การวัดมูลค่ายุติธรรม
   สำ�นักง�นใช้วิธีร�ค�ตล�ดในก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน
ที่เกี่ยวข้องกำ�หนดให้ต้องวัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตล�ดที่มีสภ�พคล่องหรือไม่ส�ม�รถห�ร�ค�
เสนอซื้อข�ยในตล�ดที่มีสภ�พคล่องได้ สำ�นักง�นจะใช้วิธีร�ค�ทุนหรือวิธีร�ยได้ในก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์
และหนี้สินดังกล่�วแทน

   ลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม
   ในก�รนำ�เทคนิคก�รวัดมูลค่�ยุติธรรมข้�งต้นม�ใช้ สำ�นักง�นจะต้องพย�ย�มใช้ข้อมูลที่ส�ม�รถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลค่�ยุติธรรมน้ันให้ม�กท่ีสุด ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)
เร่ือง ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม กำ�หนดลำ�ดับช้ันของมูลค่�ยุติธรรมออกเป็นส�มระดับต�มประเภทของข้อมูลท่ีนำ�ม�ใช้ในก�รวัด
มูลค่�ยุติธรรมดังนี้

   ระดับ 1  ใช้ข้อมูลร�ค�เสนอซื้อข�ยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่�งเดียวกันในตล�ดที่มีสภ�พคล่อง
   ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอื่นที่ส�ม�รถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่�จะเป็นข้อมูลท�งตรงหรือท�งอ้อม
   ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่ส�ม�รถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอน�คตที่สำ�นักง�นประม�ณขึ้น

 3.12 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
   ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศบันทึกเป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดร�ยก�ร สินทรัพย์
และหนี้สินที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี กำ�ไรและข�ดทุน
ท่ีเกิดจ�กก�รรับหรือจ่�ยชำ�ระท่ีเป็นเงินตร�ต่�งประเทศ และท่ีเกิดจ�กก�รแปลงค่�สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินดังกล่�ว
จะรับรู้ภ�ยใต้ร�ยได้/ค่�ใช้จ่�ยหัวข้อร�ยได้อื่น/ค่�ใช้จ่�ยอื่นในงบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ 

4. ข้อมูลเพิ่มเติม

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

 เงินสด เช็ครอนำ�ฝ�ก เงินสดย่อย 
 เงินฝ�กธน�ค�ร 
 พันธบัตร และตั๋วเงินคลัง

 รวม

2561

                     -
202.07

                     -

202.07

หน่วย: ล้านบาท
2560

0.89
81.51

    119.70

202.10
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 4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

 เงินฝ�กธน�ค�รที่ครบกำ�หนดภ�ยใน 1 ปี
 พันธบัตรระยะสั้น

 รวม

 4.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 เงินให้กู้ยืมแก่พนักง�นระยะเวล�ไม่เกิน 1 ปี
 ภ�ษีซื้อรอใบกำ�กับภ�ษี
 วัสดุสำ�นักง�น

 รวม

 4.3 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ ประกอบด้วย

 ลูกหนี้จ�กก�รข�ยหลักทรัพย์ค้�งรับ
 ค่�ธรรมเนียมก�รประกอบกิจก�รต�มที่ได้รับใบอนุญ�ต
 ร�ยได้เงินอุดหนุนจ�กตล�ดหลักทรัพย์
 ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้�งรับของกองทุนส่วนบุคคล
 ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้�
 เงินยืมทดรอง
 ลูกหนี้เบ็ดเตล็ด
 ลูกหนี้ - กรมสรรพ�กร
 ค่�ธรรมเนียมยื่นแบบแสดงร�ยก�รข้อมูลร�ยปี
 ร�ยได้ดอกเบี้ยพันธบัตรธน�ค�รแห่งประเทศไทย
 ร�ยได้ดอกเบี้ยเงินฝ�กออมทรัพย์และเงินฝ�กประจำ�
 ร�ยได้ดอกเบี้ยเงินฝ�กประจำ�ธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์และอื่น ๆ

 รวม

2561

215.00
198.44

413.44

2561

2.37
3.76
0.12

6.25

2561

80.37
356.13
112.73
22.80
11.44
0.01

           0.13
0.06
1.03
0.60
1.50

   0.52

587.32

หน่วย: ล้านบาท
2560

   215.00
   69.23

284.23

หน่วย: ล้านบาท
2560

   2.56
2.38
0.22

5.16

หน่วย: ล้านบาท
2560

   138.00
324.49
140.08

    25.51
10.83

2.19
2.27
0.06
 1.03
0.49
0.15

   0.61

645.71
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 4.5 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

 บริห�รโดยกองทุนส่วนบุคคล
 - เงินฝ�กกระแสร�ยวันและเงินฝ�กออมทรัพย์ 
 - เงินฝ�กประจำ�
 - เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุน และก�รลงทุนท�งเลือกอื่น

 รวม

 เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุน และก�รลงทุนท�งเลือกอื่น ประกอบด้วย

 ก�รลงทุนท�งเลือกอื่น ได้แก่ กองทุนรวมอสังห�ริมทรัพย์ และทรัสต์เพื่อก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์ในประเทศ
และต่�งประเทศ

 ตราสารหนี้ ประกอบด้วย

 หลักทรัพย์เผื่อข�ย
   พันธบัตร
   หุ้นกู้
   ตั๋วสัญญ�ใช้เงินและตร�ส�รหนี้อื่น

 รวม

 ตร�ส�รหนี้
 ตร�ส�รทุน
 ก�รลงทุนท�งเลือกอื่น

 รวม

2561

19.17
60.00

5,544.80

5,623.97

2561

2,063.07
1,971.23
       -      

4,034.30

หน่วย: ล้านบาท
2560

   
5.06

215.00
5,328.54

5,548.60

หน่วย: ล้านบาท
2560

   
2,505.66

   1,754.96
     59.11

4,319.73

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่า
ยุติธรรม

   
4,319.73

812.44
   196.37

5,328.54

มูลค่า
ยุติธรรม

   
4,034.30
1,413.43
    97.07

5,544.80

ราคาทุน

   
4,281.09

722.08
   155.62

5,158.79

ราคาทุน

   
4,011.61
1,506.72
    90.14

5,608.47

2561 2560
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 4.6 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
   สำ�นักง�นมีสินทรัพย์ท�งก�รเงินที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรมแยกแสดงต�มลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2561 ดังนี้

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย
   ตร�ส�รหนี้
   ตร�ส�รทุน
   ก�รลงทุนท�งเลือก

   การประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2

   ตร�ส�รหน้ีในประเทศ อ้�งอิงก�รคำ�นวณร�ค�ตล�ดของ Thai BMA (สม�คมตร�ส�รหน้ีไทย) และอัตร�ดอกเบ้ีย
ร�ค�ตล�ดอ้�งอิงจ�ก Bloomberg ต�มลำ�ดับ

 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

 ที่ดิน
 อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง
 ค่�ปรับปรุงอ�ค�ร
 เครื่องตกแต่งสำ�นักง�น
 อุปกรณ์สำ�นักง�น
 ย�นพ�หนะและอุปกรณ์
 ค่�ปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งทำ� 

 รวม

 ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561 จำ�นวน 78.61 ล้�นบ�ท

ระดับ 2

4,034.30
            -    

              -

ระดับ 1

          - 
1,413.43

97.07

หน่วย: ล้านบาท
รวม

   
4,034.30
1,413.43

97.07

สุทธิ

162.15
698.30

0.01
12.51

123.26
3.13

      0.79

1,000.15

ยอด
ปลายงวด

      
  -

142.19
0.07

52.45
370.39

2.47
    -    

567.57

ยอด
ปลายงวด

162.15
840.49

0.08
64.96

493.65
5.60

   0.79

1,567.72

ลดลง

 -
 -
 -

(0.06)
(0.76)
 (4.86)

   -   

(5.68)    

ลดลง

 -
 -
 -

 (0.06)
(0.93)

  (7.84)
   -   

(8.83)   

เพิ่มขึ้น

 -
27.44

0.01
6.46

44.34
0.36
   -   

78.61    

เพิ่มขึ้น

  -
10.58
  -
0.52

35.59
  -
   -   

46.69

ยอด
ต้นงวด

 -
114.75

0.06
46.05

326.81
6.97

   -   

494.64    

ยอด
ต้นงวด

162.15
829.91

0.08
64.50

458.99
13.44

    0.79

1,529.86

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน

หน่วย: ล้านบาท
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 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

 ที่ดิน
 อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง
 ค่�ปรับปรุงอ�ค�ร
 เครื่องตกแต่งสำ�นักง�น
 อุปกรณ์สำ�นักง�น
 ย�นพ�หนะและอุปกรณ์
 ค่�ปรับปรุงอ�ค�รระหว่�งทำ�
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระหว่�งติดตั้ง 

 รวม

 ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 จำ�นวน 85.30 ล้�นบ�ท

 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

 ลิขสิทธิ์
 ร�ยจ่�ยพัฒน�ระบบ
 ลิขสิทธิ์ระหว่�งพัฒน�
 ร�ยจ่�ยพัฒน�ระบบระหว่�งพัฒน� 

 รวม

 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561 จำ�นวน 12.35 ล้�นบ�ท

สุทธิ

162.15
715.16

0.02
18.45

132.18
6.47
0.79
  -    

1,035.22

สุทธิ

71.55
17.20

1.12
  4.91   

  
94.78

ยอด
ปลายงวด

 -
114.75

0.06
46.05

326.81
6.97

    -
-    

494.64

ยอด
ปลายงวด

89.83
9.30
   -
   -

  
99.13

ยอด
ปลายงวด

162.15
829.91

0.08
64.50

458.99
13.44
0.79

     -  
   

1,529.86

ยอด
ปลายงวด

161.38
  26.50

  1.12
  4.91  

193.91

ลดลง

-
 -
 -
 -

(0.04)
 -

   -   
-

(0.04)

ลดลง

-
 -
 -
-

 -

ลดลง

 -
 -
 -
-

(0.04)
-

  (0.24)
   (1.79)

(2.07)   

ลดลง

-
 -

(0.30)
      -   

(0.30)   

เพิ่มขึ้น

 -
24.39

0.01
9.22

51.67
0.01

   -   
-

85.30    

เพิ่มขึ้น

11.48
0.87
  -
   -    

12.35

เพิ่มขึ้น

25.40
5.00
  -
1.52

36.92
3.50
0.79
   -   

73.13

เพิ่มขึ้น

14.36
16.78

1.12
  4.72    

36.98

ยอด
ต้นงวด

 -
90.36

0.05
36.83

275.18
6.96
   -

-   

409.38    

ยอด
ต้นงวด

78.35
8.43

   -
   -  

86.78  

ยอด
ต้นงวด

136.75
824.91

0.08
62.98

422.11
9.94
0.24
1.79

1,458.80

ยอด
ต้นงวด

147.02
  9.72
  0.30
  0.19  

157.23

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน

ราคาทุน

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

   สำ�นักง�นมีมูลค่�ต�มบัญชีท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ซ่ึงหักค่�เส่ือมร�ค�เต็มจำ�นวนแล้วแต่ยังคงใช้ง�นอยู่ ซ่ึงเป็น
มูลค่�ต�มบัญชีก่อนหักค่�เส่ือมร�ค�สะสมในปี 2561 จำ�นวน 253.94 ล้�นบ�ท และในปี 2560 จำ�นวน 134.76 ล้�นบ�ท 
ต�มลำ�ดับ
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 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)

 ลิขสิทธิ์
 ร�ยจ่�ยพัฒน�ระบบ
 ลิขสิทธิ์ระหว่�งพัฒน�
 ร�ยจ่�ยพัฒน�ระบบระหว่�งพัฒน� 

 รวม

 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 จำ�นวน 11.22 ล้�นบ�ท

สุทธิ

68.67
1.29
0.30
0.19

  
70.45

ยอด
ปลายงวด

78.35
8.43

   -
   -

  
86.78

ยอด
ปลายงวด

147.02
  9.72
  0.30

0.19
  

157.23

ลดลง

 -
 -
 -
-

 -

ลดลง

 -
 -

(5.33)
      -

     
(5.33)

   

เพิ่มขึ้น

10.81
0.41
  -
   -    

11.22

เพิ่มขึ้น

9.72
0.55
0.30

-
             

10.57

ยอด
ต้นงวด

67.54
8.02
   -
   -  

75.56  

ยอด
ต้นงวด

137.30
  9.17
  5.33
  0.19

151.99

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราคาทุน

หน่วย: ล้านบาท

 4.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

 เงินฝ�กประจำ�สำ�หรับสวัสดิก�รพนักง�น
 เงินให้กู้ยืมแก่พนักง�น
 เงินมัดจำ�และเงินประกัน

 รวม

 4.10 เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

 เจ้�หนี้ทั่วไป
 ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย
 เจ้�หนี้เบ็ดเตล็ด
 เจ้�หนี้กรมสรรพ�กร
 อื่น ๆ

 รวม

2561

82.89
4.22

  0.47

87.58

2561

86.96
57.42

               -
6.67

    0.05

151.10

หน่วย: ล้านบาท
2560

  90.20
5.25

  0.47

95.92

หน่วย: ล้านบาท
2560

  57.16
38.90
17.56
5.96

   0.09

119.67

   เงินฝ�กประจำ�สำ�หรับสวัสดิก�รพนักง�น เป็นเงินฝ�กธน�ค�รอ�ค�รสงเคร�ะห์ซ่ึงฝ�กไว้เพ่ือค้ำ�ประกันก�รกู้ยืมเงิน
ของพนักง�นเพ่ือก�รเคหะ
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 4.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานระหว่างงวด
 มูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพัน ณ วันต้นปี
 จ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ของพนักง�นระหว่�งงวด
 ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน
 ต้นทุนดอกเบี้ย
 ต้นทุนบริก�รในอดีต เนื่องจ�กเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์
 ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

 ภ�ระผูกพัน ณ วันสิ้นปี

 จำานวนเงินที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
 ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน
 ต้นทุนดอกเบี้ย
 ต้นทุนบริก�รในอดีตเนื่องจ�กก�รเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์

 รวม

 ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ปี 2560 - 2561
 อัตร�คิดลด
 อัตร�เงินเฟ้อ
 อัตร�หมุนเวียนของพนักง�น
 อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือน
 อัตร�เงินเฟ้อค่�รักษ�พย�บ�ล
 อ�ยุขัย    

 เกษียณอ�ยุ

2561

   
461.72
(1.64)
25.87
17.51

      -    
       -   

503.46

2561

   
25.87
17.51

-

43.38

3.8%
2.5%

0-12%
5-12%
5.0%

ต�ร�งมรณะไทย 2551 ปรับด้วยอัตร�ก�ร
เสียชีวิตร้อยละ 3 ต่อปี

60 ปี

หน่วย: ล้านบาท
2560

     
379.22
(1.08)

    24.88
16.08
0.88

  41.74
 

461.72

หน่วย: ล้านบาท
2560

  
24.88
16.08
  0.88

41.84
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 อัตร�คิดลด (เปลี่ยนแปลง 1%)
 อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 1%)
 อัตร�เพิ่มขึ้นของค่�รักษ�พย�บ�ล (เปลี่ยนแปลง 1%)
 อัตร�ก�รหมุนเวียนของพนักง�น (เปลี่ยนแปลง 20%)
 อัตร�มรณะ (เปลี่ยนแปลง 1%)

 ระยะเวล�ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของภ�ระผูกผันต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นคือ 16.4 ปี

 4.12 สัญญาเช่าระยะยาว มีส่วนที่ครบกำ�หนดชำ�ระต�มระยะเวล�นับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ดังนี้

 สัญญ�เช่�รถยนต์ 
 สัญญ�เช่�อื่น ๆ

 รวม

 ผลประโยชน์ของพนักงานที่คาดว่าจะจ่าย
   ส่วนที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระปีที่ 1
   ส่วนที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระปีที่ 2 - ปีที่ 5
   ส่วนที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระปีที่ 6 - ปีที่ 10

2561

4.50
26.77
38.07

หน่วย: ล้านบาท
2560

  
3.65

24.34
36.24

หน่วย: ล้านบาท

ลดลง
   

192.50
(0.50)

(128.47)
8.48

(87.91)

หน่วย: ล้านบาท

ตั้งแต่ 1-5 ปี
   

3.56
0.65

4.21

ลดลง
   

203.86
(0.58)

(139.78)
10.16

(96.29)

ตั้งแต่ 1-5 ปี
   

5.54
0.20

5.74

เพิ่มขึ้น

   (127.69)
0.57

190.18
(8.16)
88.84

ไม่เกิน 1 ปี

   2.90
0.49

3.39

เพิ่มขึ้น

   (136.10)
0.66

207.02
(9.75)
97.05

ไม่เกิน 1 ปี

   2.71
0.45

3.16

2561

2561

2560

2560

   การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้
ในการกำาหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 

   การวิเคราะห์การครบกำาหนดของการจ่ายชำาระผลประโยชน์ ท่ีคำานวณจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะจ่ายชำาระในอนาคต
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 4.13 เงินสำารอง
   สำ�นักง�นได้รับคว�มเห็นชอบจ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังให้กันเงินสำ�รองต�มม�ตร� 26 แห่ง 
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ต�มหนังสือท่ี กค 1007/21406 ลงวันท่ี 7 ธันว�คม 2554 และหนังสือท่ี กค 1007/19634 ลงวันท่ี 21
พฤศจิก�ยน 2556 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีก�รกันเงินสำ�รองแต่ละประเภทดังนี้
   1. เงินสำารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ให้กันเงินไว้เป็นลำ�ดับแรกก่อนก�รกันเงินสำ�รองประเภทอื่น ๆ
ในจำ�นวนเท่�กับจำ�นวนสุทธิของร�ยได้ท่ีจะนำ�เข้�กองทุนเพ่ือก�รพัฒน�ตล�ดทุน ได้แก่ ร�ยได้จ�กเงินลงทุนเพ่ือก�รพัฒน�
ตล�ดทุน ค่�ปรับท�งปกครองจ�ก พ.ร.บ.ซ้ือข�ยล่วงหน้� และ พ.ร.บ.ทรัสต์ หักด้วยค่�ใช้จ่�ยเก่ียวกับก�รพัฒน�ตล�ดทุน
เช่น ก�รสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่�นสื่อต่�ง ๆ เป็นต้น โดยในแต่ละปีให้กันเงินไว้ได้ไม่เกินจำ�นวน
ผลกำ�ไรของสำ�นักง�น 
   2. เงินสำารองที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
     2.1 เงินสำ�รองเพื่อจัดห�สถ�นที่ทำ�ก�รถ�วรให้กันเงินไว้เป็นลำ�ดับถัดจ�กเงินสำ�รองพิเศษเพ่ือก�รพัฒน�
ตล�ดทุน ต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 5 กรกฎ�คม 2555 ปรับเพิ่มเงินสำ�รอง
เพ่ือจัดห�สถ�นท่ีทำ�ก�รถ�วรจ�ก 850 ล้�นบ�ท เป็นเงิน 1,254.70 ล้�นบ�ท โดยได้กันเงินไว้จนครบจำ�นวนแล้วในปี 2557
     2.2 เงินสำ�รองเพื่อจัดห�ที่จอดรถให้กันเงินไว้เป็นลำ�ดับถัดจ�กเงินสำ�รองเพื่อจัดห�สถ�นที่ทำ�ก�รถ�วร 
โดยให้กันเงินไว้จนกว่�จะครบจำ�นวน 500 ล้�นบ�ท และในปี 2558 ได้กันเงินไว้จนครบจำ�นวนแล้ว
   3. เงินสำารองท่ัวไป  ให้กันเงินไว้เป็นลำ�ดับสุดท้�ยจ�กกำ�ไรท่ีเหลือหลังจ�กกันเงินสำ�รองพิเศษเพ่ือก�รพัฒน�
ตล�ดทุน และเงินสำ�รองที่มีวัตถุประสงค์เฉพ�ะแล้ว โดยให้กันเงินไว้จนกว่�จะครบจำ�นวน 4,107 ล้�นบ�ท
     ทั้งนี้ ห�กกันเงินสำ�รองได้ครบต�มจำ�นวนที่ระบุแล้ว ร�ยได้ที่เหลือจะนำ�ส่งเป็นร�ยได้รัฐ ต�มม�ตร� 27 
แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ก�รกันเงินสำ�รองดังกล่�วมีผลในก�รกันเงิน
สำ�รองจ�กผลประกอบก�รของปี 2555 เป็นต้นไป โดยร�ยละเอียดของเงินสำ�รองประเภทต่�ง ๆ มีดังนี้

  4.13.1 เงินสำารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ดังนี้

      ยอดยกม�
      บวก จัดสรรเพิ่ม

      รวม

  4.13.2 เงินสำารองเพื่อจัดหาที่จอดรถ ดังนี้

      ยอดยกม�

      รวม

2561

   1,566.32
    45.05

1,611.37

2561

             500.00

           500.00

หน่วย: ล้านบาท
2560

     1,516.13
    50.19

1,566.32

หน่วย: ล้านบาท
2560

        500.00

           500.00
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  4.13.3 เงินสำารองเทั่วไป ดังนี้

      ยอดยกม�
      บวก จัดสรรเพิ่ม
      หัก  ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�ร
        ต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

      รวม

 4.14 องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน ประกอบด้วย

    ยอดยกม�ต้นงวด
    บวก  กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รตีร�ค�เงินลงทุนใน
       หลักทรัพย์เผื่อข�ย
       ข�ดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

    ยอดคงเหลือปลายงวด

2561

             3,532.26
226.36

     
       -    

3,758.62

2561

           169.74

                (232.81)
                 (0.60)

(63.67)

หน่วย: ล้านบาท
2560

        3,156.23
          417.77

 
(41.74)

3,532.26

หน่วย: ล้านบาท
2560

        74.58

104.19
       (9.03)

               169.74

      เงินสำ�รองท่ัวไป จำ�นวน 3,758.62 ล้�นบ�ท ประกอบด้วย (1) ส่วนท่ีจัดสรรจ�กกำ�ไรจำ�นวน 2,503.92 ล้�นบ�ท
ทั้งนี้ สำ�นักง�นได้รับอนุมัติจ�กรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รคลังให้กันเงินสำ�รองทั่วไปจ�กกำ�ไรจนกว่�จะครบจำ�นวน
4,107 ล้�นบ�ท (2) ส่วนที่โอนม�จ�กเงินสำ�รองเพื่อจัดห�สถ�นที่ทำ�ก�รถ�วร จำ�นวน 1,254.70 ล้�นบ�ท 

    องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน จำ�นวน (63.67) ล้�นบ�ท เป็นผลแตกต่�งที่เกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
มูลค่�ระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีและมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�เงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงิน ต�มนโยบ�ยก�รบัญชีของสำ�นักง�น ข้อ 3.2
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 4.15 รายได้ ประกอบด้วย

  4.15.1 รายได้ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย

      
      ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมร�ยปี
       จ�กก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
       จ�กบริษัทจดทะเบียน
       จ�กก�รประกอบธุรกิจจัดก�รลงทุน
       จ�กก�รประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทน�ยหน้� ค้� จัดจำ�หน่�ยที่
        จำ�กัดเฉพ�ะหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU)
       จ�กผู้ค้�และจัดจำ�หน่�ยตร�ส�รหนี้

      รวม
      ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมประเภทอื่น

      รวม

  4.15.2 รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย

      
      ร�ยได้เงินอุดหนุน
       เรียกเก็บต�มมูลค่�ซื้อข�ย
       เรียกเก็บในอัตร�คงที่

      รวม

2561

           
257.02
131.36
88.04

31.70
39.00

547.12
258.04

805.16

2561

           
565.20
    2.00

567.20

หน่วย: ล้านบาท
2560

        
215.33
122.98
68.28

 
40.35

 38.50

485.44
317.24

802.68

หน่วย: ล้านบาท
2560

        
489.11
    2.00

491.11
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  4.15.3 รายได้จากเงินลงทุน ประกอบด้วย

      
      ร�ยได้จ�กก�รลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
       ร�ยได้ดอกเบี้ย
       ร�ยได้เงินปันผล
       กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน
       ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน
  
      รวม
       ร�ยได้จ�กก�รลงทุนที่สำ�นักง�นบริห�ร

      รวม
      หัก  ร�ยได้จ�กเงินลงทุนเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน

      คงเหลือ

2561

           
100.08

37.55
90.48

               (0.53)

227.58
   6.23

233.81
             (64.96)

 
168.85

หน่วย: ล้านบาท
2560

        
99.89
37.38
82.82

 (13.24)

206.85
   6.21

213.06
 (59.71)

153.35

 4.16 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง ประกอบด้วย

    ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับผู้บริห�ร
    ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�นและลูกจ้�ง

    รวม

2561

           85.48
855.55

941.03

หน่วย: ล้านบาท
2560

        79.32
797.65

876.97
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 4.17 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน ประกอบด้วย

    ค่�จ้�งบริก�ร
    ค่�ใช้จ่�ยในก�รพัฒน�พนักง�น
    ค่�ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ�
    ค่�ส�ธ�รณูปโภค
    ค่�เช่�
    ค่�จ้�งที่ปรึกษ�
    ค่�ใช้จ่�ยในก�รประช�สัมพันธ์
    ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับย�นพ�หนะ
    ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งไปปฏิบัติง�น
    ค่�หนังสือและบริก�รข่�ว
    ค่�วัสดุสำ�นักง�น
    ค่�ภ�ษีโรงเรือนและที่ดิน
    ค่�ติดต่อสื่อส�ร
    ค่�ใช้จ่�ยอื่น

    รวม

2561

           60.28
46.95
28.26
14.79
14.64
11.52

10.40
7.82
7.60
7.64
5.20
2.19
1.81

  19.10

238.20

หน่วย: ล้านบาท
2560

        70.50
38.07
23.29
13.86
12.36
9.66

15.89
8.04
5.73
7.62
5.77
2.28
2.37

  15.51

230.95

 4.18 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการ ประกอบด้วย

    ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รและอนุกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร
    ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รและอนุกรรมก�รที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

    รวม

2561

           2.71
23.15

25.86

หน่วย: ล้านบาท
2560

        2.50
 22.26

24.76
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 4.19 รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ประกอบด้วย

    ร�ยได้เพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน
      ร�ยได้จ�กเงินลงทุนเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน
      ค่�ปรับท�งปกครอง

      รวม

    ค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รพัฒน�ตล�ดทุน
      กิจกรรมก�รให้คว�มรู้กับผู้ลงทุนและอื่น ๆ
    
      รวม

    รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

2561

           
64.96
  0.69

65.65

(31.04)

(31.04)

 34.61

หน่วย: ล้านบาท
2560

        
59.71
    -  

59.71

(14.66)

(14.66)

 45.05

 4.20 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
   สำ�นักง�นและ/หรือคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนและ/หรือคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ถูกฟ้องและเป็นคดีมีทุนทรัพย์
ที่ถูกฟ้อง จำ�นวน 194.69 ล้�นบ�ท ดังนี้
   1. กรณีถูกกล่�วห�ว่�สั่งเพิกถอนก�รให้คว�มเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตล�ดทุนโดยไม่ชอบด้วยกฎหม�ย
จำ�นวนทุนทรัพย์ 159.89 ล้�นบ�ท ซึ่งคดีดังกล่�วศ�ลปกครองกล�งได้พิพ�กษ�ยกคำ�ขอในส่วนที่เรียกค่�เสียห�ยแล้ว 
ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ลปกครองสูงสุด 
   2. กรณีถูกกล่�วห�ว่�ละเลยก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยไม่ดำ�เนินก�รต�มข้อร้องเรียนกรณีร�ค�ของใบสำ�คัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนลดต่ำ�ลงม�ก จำ�นวนทุนทรัพย์ 0.48 ล้�นบ�ท ซ่ึงคดีดังกล่�วศ�ลปกครองกล�ง
ได้พิพ�กษ�ยกฟ้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ลปกครองสูงสุด 
   3. กรณีถูกกล่�วห�ว่�ผิดสัญญ�จ้�งทำ�ของ เรียกค่�เสียห�ยจำ�นวนทุนทรัพย์ 34.32 ล้�นบ�ท และสำ�นักง�น
ดำ�เนินก�รยื่นคำ�ให้ก�รและฟ้องแย้งบริษัทจำ�นวนทุนทรัพย์ 15.67 ล้�นบ�ท พร้อมยื่นคำ�ร้องขอให้ศ�ลแพ่งหม�ยเรียก
ธน�ค�รผู้ค้ำ�ประกัน ให้เข้�ม�เป็นจำ�เลยร่วมกับบริษัท ซึ่งคดีดังกล่�วศ�ลอุทธรณ์มีคำ�พิพ�กษ�ให้บริษัทชำ�ระค่�ปรับ
จำ�นวน 3 ล้�นบ�ท ให้แก่สำ�นักง�น (ห�กบริษัทไม่ชำ�ระให้ธน�ค�รผู้ค้ำ�ประกันเป็นผู้ชำ�ระ) โดยให้นำ�ค่�ปรับจำ�นวนดังกล่�ว
ม�หักกับเงินค่�ง�นที่บริษัทได้ทำ�แล้วเสร็จจำ�นวน 2.74 ล้�นบ�ท ห�กบริษัทและธน�ค�รผู้ค้ำ�ประกันชำ�ระครบถ้วนแล้ว
ให้คืนหลักประกันให้แก่บริษัท โดยสำ�นักง�นไม่ต้องคืนเงินประกันผลง�นจำ�นวน 11.15 ล้�นบ�ท ปัจจุบันอยู่ระหว่�ง
ก�รพิจ�รณ�ของศ�ลฎีก�
   อย่�งไรก็ดี สำ�นักง�นและ/หรือคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุนและ/หรือคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ได้ปฏิบัติหน้�ที่
โดยพิจ�รณ�ข้อเท็จจริงอย่�งรอบคอบ และกระทำ�ก�รใด ๆ ภ�ยในกรอบที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้อย่�งเคร่งครัด และได้
ดำ�เนินก�รเป็นไปต�มกรอบก�รพิจ�รณ�ท่ีกำ�หนดข้ึนและใช้บังคับกับทุกคนโดยเท่�เทียมกัน มิได้มีก�รเลือกปฏิบัติ และมิได้
กระทำ�ก�รใดไม่ชอบด้วยกฎหม�ย รวมท้ังได้ปฏิบัติหน้�ท่ีต�มสัญญ�อย่�งเคร่งครัดและพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รใช้สิทธิต�มสัญญ�
และต�มกฎหม�ยอย่�งรอบคอบ มิได้กระทำ�ก�รใดที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยแก่คู่สัญญ� จึงเชื่อมั่นว่�คว�มน่�จะเป็น
ในก�รแพ้คดีและก�รชดใช้ค่�เสียห�ยท่ีอ�จเกิดข้ึนของคดีดังกล่�วอยู่ในระดับท่ีเป็นไปได้น้อย สำ�นักง�นจึงมิได้รับรู้ประม�ณก�ร
หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้นในงบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จ
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 4.21 การจัดประเภทรายการใหม่
   ข้อมูลที่นำ�ม�เปรียบเทียบที่แสดงอยู่ในงบก�รเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 ได้จัดประเภท
ร�ยก�รใหม่บ�งร�ยก�รเพื่อให้ส�ม�รถเปรียบเทียบกับร�ยก�รในงบก�รเงิน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2561 
โดยไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐ�นะก�รเงิน และงบร�ยได้ค่�ใช้จ่�ยเบ็ดเสร็จที่ได้ร�ยง�นไว้แล้ว

 4.22 การอนุมัติงบการเงิน
   งบก�รเงินน้ีได้รับอนุมัติจ�กเลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ผู้มีอำ�น�จ
ของสำ�นักง�น ให้ออกงบก�รเงินเมื่อวันที่ 4 มีน�คม 2562

งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
   ลงทุนเพิ่มในกองทุนส่วนบุคคล
   เงินสดรับดอกเบี้ย
   เงินสดรับจ�กก�รข�ยเงินลงทุน
   เงินสดจ่�ยจ�กก�รซื้อเงินลงทุน
   เงินสดจ่�ยสุทธิในเงินลงทุน

จัดประเภท
รายการใหม่

   
      

300.00
11.11

7,003.15
(7,443.63)

129.38         

ก่อนจัดประเภท
รายการใหม่

   

(300.00)
109.52

            -
           -

(129.38)

หน่วย: ล้านบาท
หลังจัดประเภท

รายการใหม่

     
       

  -
120.63

7,003.15
(7,443.63)

          -


