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เสนอ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ความเห็น
  ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงนิของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 งบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบด็เสรจ็ งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของทนุ 
และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิน้สุดวนัเดยีวกัน และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ รวมถงึหมำยเหตสุรปุนโยบำยกำรบัญชทีีส่�ำคญั
  ส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดินเหน็ว่ำ งบกำรเงนิข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงนิของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
  ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรตรวจเงินแผ่นดินและ
มำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีควำมเป็นอิสระจำก
หน่วยงำน ตำมหลักเกณฑ์มำตรฐำนเก่ียวกับกำรตรวจเงินแผ่นดินที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนด
จรรยำบรรณของผู ้ประกอบวิชำชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 
และส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิได้ปฏบิตัติำมควำมรบัผดิชอบด้ำนจรรยำบรรณอืน่ ๆ ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำนเกีย่วกบั
กำรตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยำบรรณเหล่ำนี้ ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ส�ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมำะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อมูลอื่น
  ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ�ำปีแต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิน
และรำยงำนของผูส้อบบญัชีทีอ่ยูใ่นรำยงำนประจ�ำปีนัน้ ซ่ึงผูบ้รหิำรจะจัดเตรยีมรำยงำนประจ�ำปีให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดิน
ภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้
  ควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
  ควำมรับผิดชอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำ
ข้อมูลอ่ืนมีควำมขัดแย้งที่มีสำระส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่
  เมือ่ส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดินได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปี หำกส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิสรปุได้ว่ำมกีำรแสดงข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
  ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควร ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็น เพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
   ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของหน่วยงำนในกำรด�ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่
ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกหน่วยงำนหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
   ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของหน่วยงำน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
   กำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิน
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือ
ควำมเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำนเกีย่วกบักำรตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานของผู้สอบบัญชี
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และมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสำระส�ำคัญทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ
อำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
   ในกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดินตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำนเกีย่วกบักำรตรวจเงนิแผ่นดนิและมำตรฐำน
กำรสอบบัญชี ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ 
กำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
  • ระบแุละประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร
ทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ควำมเสี่ยง
ที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด 
เนือ่งจำกกำรทจุรติอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมลู กำรแสดงข้อมลู
ที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
  • ท�ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน
  • ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ
กำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร
  • สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำรและจำกหลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อควำมสำมำรถของหน่วยงำนในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ำ
มีควำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส�ำคญั ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดินต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิ
แผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของ
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชี
ทีไ่ด้รับจนถงึวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของส�ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดนิ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ในอนำคต
อำจเป็นเหตุให้หน่วยงำนต้องหยุดกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง
  • ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำร
และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่
  ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ือสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ท่ีส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมทีไ่ด้วำงแผนไว้ ประเด็นทีม่นียัส�ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�ำคญัในระบบ
กำรควบคุมภำยในหำกส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

(นำยศตวรรษ  บุญโกย)
นักวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดินช�ำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบกำรเงินและบริหำรพัสดุที่ 5

(นำงสำวสิริพร ชูดวง)
 นักวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดินช�ำนำญกำรพิเศษ ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 5 มีนำคม 2563 
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	 	 	 	
งบแสดงฐานะการเงิน	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 	 	 	 	 	 	

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
 เงินลงทุนชั่วครำว
 ลูกหนี้และรำยได้ค้ำงรับ
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 เงินลงทุนระยะยำว
 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์ 

2562

 353,473,168.18 
 363,943,982.50 
 527,410,697.30 

 6,991,436.18 
 

1,251,819,284.16 

 6,285,980,981.02 
 942,608,784.74 
 117,357,966.55 
 89,308,529.06

 
 7,435,256,261.37

 
 8,687,075,545.53 

หมายเหตุ

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.7
4.8
4.9

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 

หน่วย : บาท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	 	 	 	
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 	 	 	 	 	 	

หนี้สินและส่วนของทุน 
หนี้สินหมุนเวียน 
 เจ้ำหนี้และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

  รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
 ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำน
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน 

ส่วนของทุน 
 ทุนประเดิม
 เงินส�ำรองพิเศษเพื่อกำรพัฒนำตลำดทุน
 เงินส�ำรองเพื่อจัดหำที่จอดรถ
 เงินส�ำรองทั่วไป
 รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน

รวมส่วนของทุน 

รวมหนี้สินและส่วนของทุน 

2562

  214,107,635.96 

 214,107,635.96 

 937,659,667.38 
 17,431,168.64 

 955,090,836.02 

 1,169,198,471.98 

 1,250,532,337.10 
 1,645,988,599.76 

 500,000,000.00 
 3,618,863,197.66 

 290,871,662.14 
 211,621,276.89 

 7,517,877,073.55 

 8,687,075,545.53 

หมายเหตุ

4.10

4.11

4.12.1
4.12.2
4.12.3

4.13

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 

หน่วย : บาท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

 (นำงสำวเนำวรัตน์  จันทวำนิช)
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบริหำรทั่วไป

     (นำงสำวรื่นวดี  สุวรรณมงคล)
เลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	 	 	 	
งบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	 	 	 	 	 	 	

รายได้ 
 รำยได้ค่ำธรรมเนียม
 รำยได้เงินอุดหนุนจำกตลำดหลักทรัพย์
 รำยได้จำกเงินลงทุน
 รำยได้ดอกเบี้ยจำกกำรบริหำรสภำพคล่อง
 รำยได้อื่น

รวมรายได้ 
 
ค่าใช้จ่าย 
 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนและลูกจ้ำง
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน
 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย
 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร 

รวมค่าใช้จ่าย 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงาน 
 
รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 
 รำยได้เพื่อกำรพัฒนำตลำดทุน
 ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรพัฒนำตลำดทุน

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 
รายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่น
 รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนภายหลัง :
  ผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมลูค่ำเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขำย
 รายการที่ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนภายหลัง :
  ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

รายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 
 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จรวม 

2562

 1,006,262,346.59 
 521,154,301.82 

 200,833,202.05 
 1,264,654.78 
 8,130,095.54 

 
1,737,644,600.78 

 1,088,320,410.30 
 268,093,118.47 

 89,171,209.14 
 25,419,139.78 

 
1,471,003,877.69 

 266,640,723.09 

 73,534,468.09 
 49,303,529.04 

 
24,230,939.05 

 
290,871,662.14 

 275,289,705.39 

(390,957,012.00)

(115,667,306.61)

 175,204,355.53 

หมายเหตุ

4.14.1
4.14.2
4.14.3

4.15
4.16

4.17

4.18

4.13

4.11

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 

หน่วย : บาท

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	 	 	 	
	งบกระแสเงินสด	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	 	 	 	 	 	 	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  
 รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย
 รายการปรบักระทบรายได้สงูกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด�าเนนิงาน 
  รำยได้ดอกเบี้ย
  รำยได้เงินปันผล
  ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน
  ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกเงินลงทุน
  (ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน
  ขำดทุนจำกทรัพย์สินตัดจ�ำหน่ำย
  ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ�ำหน่ำย
  ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน

 รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 
  ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
  ลูกหนี้และรำยได้ค่ำธรรมเนียม และรำยได้อื่น ๆ ค้ำงรับ
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
  เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนและลูกจ้ำง
  เงินฝำกประจ�ำที่มีภำระค�้ำประกัน (สวัสดิกำร)
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)  
  เจ้ำหนี้และค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
  เงินมัดจ�ำและเงินประกันสัญญำ (หนี้สิน)
  จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน

เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 

2562

 290,871,662.14  

(111,249,207.34)
 (52,557,706.39)

 (120,070,127.88)
 9,056,558.28 

(744,432.21)
         -

 89,171,209.14
 45,740,648.00 

 
150,218,603.74 

(23,776,691.88)
(1,109,620.75)
 1,050,903.26 

(2,402,450.00)

130,075,892.08 
(831,625.48)

(2,502,907.85)

 250,722,103.12 

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 	 	 	 	
	งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	 	 	 	 	 	 	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
  เงินสดรับสุทธิ (จ่ำยสุทธิ) จำกพันธบัตรระยะสั้น
  เงินสดรับดอกเบี้ย
  เงินสดรับเงินปันผล
  เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุน
  เงินสดจ่ำยจำกกำรซื้อเงินลงทุน
  เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน
  เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
  เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  
  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันต้นงวด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด  
  
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด  
 รำยกำรที่ไม่มีผลกระทบกับกระแสเงินสด 
  ซื้อหลักทรัพย์ที่ยังมิได้ช�ำระเงิน
  ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังมิได้ช�ำระเงิน

  รวม

2562

  49,497,456.90 
 120,291,075.61 
 52,618,476.27 

 16,025,424,415.42 
(16,284,426,687.08)

 744,935.21 
(21,442,948.10)
(42,024,414.52)

(99,317,690.29)

 151,404,412.83 
 202,068,755.35 

 353,473,168.18 

 5,238,913.07 
 4,773,642.99 

 
10,012,556.06 

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

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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1.	ข้อมูลทั่วไป

  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงำน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภำคม 2535 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) เพื่อเป็นหน่วยงำนที่เป็นศูนย์รวม
ในกำรท�ำหน้ำท่ีกำรก�ำกับดูแลและพัฒนำตลำดทุนของประเทศ เพ่ือให้สำมำรถด�ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

  ส�านักงานมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. ปฏิบัติกำรเพื่อให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
  2. ก�ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมและด�ำเนินกำรบังคับใช้กฎหมำยกับบุคคลที่กระท�ำผิดตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
  3. ก�ำหนดค่ำธรรมเนียมเก่ียวกับกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ กำรยื่นแบบข้อมูลประจ�ำปี 
   กำรจดทะเบียนและกำรยื่นค�ำขอต่ำง ๆ
  4. รับค่ำธรรมเนียม
  5. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยอื่น

  ตำมมำตรำ 8 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ ก�ำหนดให้มคีณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ ซ่ึงมอี�ำนำจหน้ำที่
วำงนโยบำยกำรส่งเสริมและพฒันำ ตลอดจนก�ำกับดแูลในเร่ืองหลกัทรพัย์ ธรุกจิหลกัทรพัย์ ตลำดหลกัทรพัย์ ศนูย์ซือ้ขำยหลกัทรัพย์ 
และธรุกจิทีเ่กีย่วเน่ือง องค์กรทีเ่ก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลกัทรพัย์ กำรออกหรอืเสนอขำยหลกัทรพัย์ต่อประชำชน กำรเข้ำถอืหลักทรัพย์
เพื่อครอบง�ำกิจกำร และกำรป้องกันกำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ รวมถึงอ�ำนำจดังกล่ำวให้รวมถึง 
  1. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
  2. ก�ำหนดค่ำธรรมเนียมส�ำหรับค�ำขออนุญำต ค�ำขอรบัใบอนญุำต ใบอนญุำต หรอืกำรประกอบกิจกำรตำมทีไ่ด้รับใบอนญุำต
  3. วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร
  4. ออกระเบียบ ค�ำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับกำรพนักงำน ระบบพนักงำนสัมพันธ์ กำรบรรจุแต่งตั้ง ถอดถอน และ
   วนิยัพนกังำนและลกูจ้ำงของส�ำนกังำน กำรก�ำหนดเงนิเดอืน และเงินอืน่ ๆ รวมตลอดถงึกำรสงเครำะห์และสวสัดกิำรต่ำง ๆ
  5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำปัญหำที่อำจเกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกกำรใช้บังคับตำม พ.ร.บ. 
   หลักทรัพย์ฯ
  6. ปฏิบัติกำรอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

  ส�ำนักงำนมีสถำนประกอบกำรตั้งอยู่ที่ 333/3 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

  2.1 งบการเงินของส�านักงาน 
    งบกำรเงินของส�ำนักงำนจัดท�ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองท่ัวไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 
ซึ่งหมำยควำมรวมถึง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 รวมถึงกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี
    งบกำรเงินของส�ำนักงำนจัดท�ำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็นเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน
    งบกำรเงินของส�ำนักงำนได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำองค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้น
ที่กล่ำวไว้เป็นกำรเฉพำะในนโยบำยกำรบัญชีข้ออื่น  
    ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน แสดงในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จ เนื่องจำกส�ำนักงำนเป็นองค์กรที่ไม่ได้
แสวงหำก�ำไร
    กำรประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ กำรประมำณกำรทำงบัญชี ข้อสมมุติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมิน
ทบทวนอย่ำงต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรคำดกำรณ์ในอนำคตที่เช่ือว่ำ
มีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น และกำรใช้ดุลยพินิจที่อำจจะก่อให้เกิดควำมเส่ียงอย่ำงมีสำระส�ำคัญและเป็นเหตุให้ต้องมีกำร
ปรับปรุงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินด้วยจ�ำนวนที่มีสำระส�ำคัญในรอบระยะเวลำบัญชีถัดไป
    งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษจดัท�ำขึน้จำกงบกำรเงนิทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณทีีม่เีนือ้ควำมขดัแย้งกนัหรอืมกีำรตคีวำม
ในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นหลัก

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562
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  2.2  มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตคีวามมาตรฐานการบญัชี และการตคีวามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ 
    สภำวชิำชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรงุมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชี 
และกำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิหลำยฉบบัได้ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำแล้ว ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�ำหรบัระยะเวลำ
บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 โดยส�ำนักงำนยังไม่ได้น�ำมำถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรน�ำเสนองบกำรเงิน
ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินค้ำคงเหลือ
ฉบับที่ 7  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
ฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ฉบับที่ 12  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ภำษีเงินได้
ฉบับที่ 16  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
ฉบับที่ 19  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับท่ี 20  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรบญัชสี�ำหรับเงนิอดุหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัควำมช่วยเหลอืจำกรฐับำล
ฉบับที่ 21  (ปรับปรุง 2562 เรื่อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 23  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ต้นทุนกำรกู้ยืม
ฉบับที่ 24  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
ฉบับที่ 27  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ฉบับที่ 28  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ
ฉบับที่ 29  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 32    เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 33  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ก�ำไรต่อหุ้น
ฉบับที่ 34  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับที่ 36  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
ฉบับที่ 37  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฉบับที่ 40  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ฉบับที่ 41  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็นครั้งแรก
ฉบับที่ 2  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สัญญำประกันภัย
ฉบับที่ 5  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
ฉบับที่ 7   เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 8  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ส่วนงำนด�ำเนินงำน
ฉบับที่ 9   เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง งบกำรเงินรวม
ฉบับที่ 11  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง  กำรร่วมกำรงำน
ฉบับที่ 12  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง  กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น
ฉบับที่ 13  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง  กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ฉบับที่ 15  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง  รำยได้จำกสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ
ฉบับที่ 16   เรื่อง สัญญำเช่ำ

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 10  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรม
      ด�ำเนินงำน
ฉบับที่ 25  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ภำษีเงินได้-กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำร หรือผู้ถือหุ้น
ฉบับที่ 29  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
ฉบับที่ 32  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับท่ี 1  (ปรับปรุง 2562) เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน กำรบูรณะและหนี้สินท่ีมีลักษณะ
      คล้ำยคลึงกัน                                                     
ฉบับที่ 5  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม
ฉบับท่ี 7  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรปรับปรงุย้อนหลงัภำยใต้มำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่29 (ปรบัปรุง 2562) เรือ่งกำรรำยงำน
      ทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล และกำรด้อยค่ำ
ฉบับที่ 12  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร
ฉบับที่ 14  (ปรับปรุง 2562) เร่ือง ข้อจ�ำกัดสินทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อก�ำหนดเงินทุนขั้นต�่ำและปฏิสัมพันธ์ของ
      รำยกำรเหล่ำนี้ ส�ำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ผลประโยชน์
      ของพนักงำน 
ฉบับที่ 16  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 17  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
ฉบับที่ 19   เรื่อง กำรช�ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
ฉบับที่ 20  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ต้นทุนกำรเปิดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตส�ำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 21  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง เงินน�ำส่งรัฐ
ฉบับที่ 22  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ
ฉบับที่ 23  (ปรับปรุง 2562) เรื่อง ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได้

  มำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 จะมีผลกระทบต่องบกำรเงินของส�ำนักงำนในเรื่อง กำรจัดประเภท
และวัดมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน กำรค�ำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงิน กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยข้อมลูส�ำหรบัเครือ่งมอืทำงกำรเงนิ เมือ่มีผลบงัคับใช้ในรอบระยะเวลำทีก่ล่ำวถงึ ส�ำนกังำนจงึได้มกีำรเตรยีมควำมพร้อม
ในกำรน�ำมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงเงินข้ำงต้นมำถือปฏิบัติ รวมท้ังด�ำเนินกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
แนวทำงท่ีก�ำหนด ซ่ึงส�ำนักงำนอยู่ในระหว่ำงด�ำเนินกำรตำมแผนงำนเพื่อรองรับกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำน
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวให้ทันตำมรอบระยะเวลำที่มีผลบังคับใช้
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3.	นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

  3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด หมำยถงึ เงนิสด เชค็รอน�ำฝำก เงนิฝำกธนำคำรท่ีมสีภำพคล่องสงู (ซึง่ไม่มข้ีอจ�ำกดั
ในกำรใช้) หรือเงินลงทุนช่ัวครำวที่มีสภำพคล่องในกำรเปลี่ยนมือ มีก�ำหนดระยะเวลำถึงก�ำหนดภำยใน 3 เดือน หรือน้อยกว่ำ
นับจำกวันที่ได้มำ และพร้อมที่จะเปล่ียนเป็นเงินสดในจ�ำนวนที่ทรำบได้ รวมทั้งมีควำมเสี่ยงที่ไม่มีนัยส�ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ำ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรลงทุน

  3.2 เงินลงทุน
    3.2.1 กำรจัดประเภทเงินลงทุน
     เงนิลงทุนในเงนิฝำกธนำคำรและตรำสำรหนี ้ทีถ่อืไม่เกิน 1 ปี จดัเป็นประเภทเงินลงทนุช่ัวครำว ส่วนเงนิลงทนุ
ที่ถือเกิน 1 ปี จัดเป็นประเภทเงินลงทุนระยะยำว 
     เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่ถือเป็นเงินลงทุนระยะยำว จ�ำนวน 2 กองทุน ส�ำนักงำนได้จ้ำงบุคคลภำยนอก
บริหำร ซ่ึงเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุนที่ได้รับใบอนุญำตจำกส�ำนักงำน ในกำรบริหำรเงินกองทุนส่วนบุคคลนั้น
บริหำรอย่ำงอิสระโดยลงทุนในตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด และกำรลงทุนทำงเลือกอื่น
    3.2.2 กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุน
     เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงด้วยรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำย 
     เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในตรำสำรหนี้ ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด จัดเป็นหลักทรัพย์
เผ่ือขำยแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรทุนที่อยู ่ในควำมต้องกำรของตลำด
ค�ำนวณโดยอ้ำงองิจำกรำคำซ้ือขำยคร้ังล่ำสดุในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรอืรำคำปิดของตลำดหลกัทรพัย์อืน่ขณะปิดท�ำกำร 
ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
     ผลต่ำงจำกกำรตีรำคำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยได้บันทึกเป็นผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวัดมูลค่ำ
เงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้ภำยใต้หัวข้อผลก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรตีรำคำหลักทรัพย์เผื่อขำย ในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จอื่น
     ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็นตัวเงินรับรู้ก�ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนภำยใต้
รำยได้หัวข้อรำยได้จำกเงนิลงทุน ในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบด็เสรจ็ และผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงนิลงทนุในหลกัทรพัย์ทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ 
เช่น เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ถือไว้เผื่อขำยรับรู้ในส่วนของรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จอื่น
     ต้นทุนของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุนที่จ�ำหน่ำย ค�ำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ก�ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนแสดงภำยใต้หัวข้อรำยได้จำกเงินลงทุน ในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จ

  3.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    ทีด่นิแสดงด้วยรำคำทุน อำคำรและอปุกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรด้อยค่ำของท่ีดนิ 
อำคำรและอุปกรณ์ (ถ้ำมี)
    รำคำทุนรวมถึงต้นทุนทำงตรงท่ีเก่ียวข้องกับกำรได้มำของสินทรัพย์ ต้นทุนของกำรก่อสร้ำง สินทรัพย์ที่ส�ำนักงำน
ก่อสร้ำงเอง ประกอบด้วยต้นทุนของวัสดุ แรงงำนทำงตรง และต้นทุนทำงตรงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำสินทรัพย์ เพื่อให้
สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภำพที่พร้อมจะใช้งำนได้ตำมควำมประสงค์ ส�ำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งไม่สำมำรถ
ท�ำงำนได้โดยปรำศจำกลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้น ให้ถือว่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
    ส่วนประกอบของรำยกำรทีดิ่น อำคำรและอุปกรณ์แต่ละรำยกำรทีมี่รปูแบบและอำยกุำรให้ประโยชน์ไม่เท่ำกันจะบันทกึ
แต่ละส่วนประกอบที่มีนัยส�ำคัญแยกต่ำงหำกจำกกัน
    ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คือ ผลต่ำงระหว่ำงสิ่งตอบแทนสุทธิ ท่ีได้รับจำก
กำรจ�ำหน่ำยกบัมลูค่ำตำมบัญชีของท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ โดยรบัรูย้อดสทุธเิป็นรำยได้หรอืค่ำใช้จ่ำยในงบรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยเบด็เสรจ็
    ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภำยหลัง ต้นทุนในกำรเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู ้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ำตำมบัญชี
ของรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่ส�ำนักงำนจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต
จำกรำยกำรน้ัน และสำมำรถวัดมูลค่ำต้นทุนของรำยกำรนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดออกจำกบัญชี
ด้วยมูลค่ำตำมบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกำรซ่อมบ�ำรุงที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น



13

    ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ยกเว้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีผลรวมจ�ำนวนปี เกณฑ์อำยุ
กำรให้ประโยชน์โดยประมำณของส่วนประกอบของสนิทรพัย์แต่ละรำยกำร ประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์แสดงได้
ดังนี้

    ส�ำนักงำนไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง
    วิธกีำรคิดค่ำเสือ่มรำคำ อำยกุำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ และมลูค่ำคงเหลือ ถกูทบทวนอย่ำงน้อยทกุสิน้รอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม

  3.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูปที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของส�ำนักงำน ซึ่งจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนำคตมำกกว่ำหน่ึงปี แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม และผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) โดยรำคำทุน
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้ จะประกอบด้วยรำคำซ้ือและรำยจ่ำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรจัดเตรียมสินทรัพย์ให้พร้อมที่จะ
ใช้ประโยชน์ได้ตำมควำมประสงค์ ซ่ึงค่ำตัดจ�ำหน่ำยค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง เพื่อลดรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิด
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

  3.5 การด้อยค่า
    สินทรัพย์ของส�ำนักงำนได้รับกำรทบทวนมูลค่ำเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำมีกำรด้อยค่ำและในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�ำกำรประมำณ
มูลค่ำสินทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน
    ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำรับรู้เมื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่ำตำมบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่ำมูลค่ำที่จะได้รับคืน ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จ เว้นแต่เมื่อมีกำรกลับรำยกำร 
กำรประเมินมูลค่ำของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ช้ินเดียวกันกับที่เคยรับรู้ในส่วนของทุนและมีกำรด้อยค่ำในเวลำต่อมำ 
ในกรณีนี้รับรู้ในส่วนของทุน 
    เมื่อมีกำรลดลงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินเผื่อขำยซึ่งได้บันทึกในส่วนของทุนและควำมชัดเจนว่ำ
สินทรัพย์ดังกล่ำวมีกำรด้อยค่ำ ขำดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของทุนจะถูกบันทึกในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จ โดยไม่ต้องปรับกับ
สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว ขำดทุนที่บันทึกในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จเป็นผลต่ำงระหว่ำงรำคำทุนที่ซื้อกับมูลค่ำยุติธรรม
ในปัจจุบันของสนิทรพัย์หกัด้วยขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนินัน้ ๆ ซ่ึงเคยรบัรูแ้ล้วในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จ

ประเภทสินทรัพย์

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
ค่ำปรับปรุงอำคำร
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์ส�ำนักงำน
ยำนพำหนะและอุปกรณ์

ประเภทสินทรัพย์

ลิขสิทธิ์
รำยจ่ำยพัฒนำระบบ

อายุการใช้ประโยชน์

5 - 35  ปี 
5  ปี

5 - 10  ปี
5 - 10  ปี

5  ปี

อายุการใช้ประโยชน์

10  ปี 
5  ปี
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  3.6 ผลประโยชน์ของพนักงาน
    ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน รับรู้มูลค่ำที่คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระเป็นค่ำใช้จ่ำยในรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จเมื่อ
พนักงำนท�ำงำนให้
    ส�ำนักงำนจ่ำยเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน และผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นแก่พนักงำนตำมสิทธิและอำยุงำน ดังนี้
    (ก) ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
     ส�ำนักงำนได้จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพซึ่งมีชื่อว่ำ “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” ตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2536 โดยมีนโยบำยกำรลงทุน
มี 8 ทำงเลือก เพื่อให้สมำชิกได้มีทำงเลือกในกำรลงทุน ส�ำนักงำนมีหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเข้ำกองทุนโดยกำรหักจำกเงินเดือน
ของพนักงำนส่วนหน่ึง (ในอัตรำร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนของสมำชิกแต่ละรำย) และส�ำนักงำนร่วมสมทบ
อกีส่วนหน่ึง (ในอตัรำร้อยละ 12 ของเงนิเดอืนของสมำชกิแต่ละรำย) และมอบหมำยให้บรษิทัจดักำรกองทุนรวมเป็นผู้จัดกำรกองทนุ
เพือ่บรหิำรกองทนุดงักล่ำว เงนิจ่ำยสมทบเข้ำกองทนุส�ำรองเลีย้งชพีของส�ำนกังำน บนัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบด็เสรจ็ 
ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดขึ้น
    (ข) ผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
     ภำระผูกพันของส�ำนักงำนเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำนภำยใต้โครงกำรผลประโยชน์ 
ที่ก�ำหนดไว้และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนรับรู้ในงบกำรเงินโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit 
Method) ซ่ึงท�ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย โดยผู้เชี่ยวชำญอิสระ ซ่ึงหลักกำรประมำณกำร
ดังกล่ำวต้องใช้ข้อสมมติที่หลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน อัตรำหมุนเวียนของพนักงำน 
อัตรำกำรมรณะ และอัตรำเงินเฟ้อ 
     ส�ำนักงำนรับรู้ภำระผูกพันที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จ ผลก�ำไรหรือขำดทุน
จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย รับรู้ในส่วนของรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จอื่น  
     ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจ�ำนวน

  3.7 การรับรู้รายได้
    ส�ำนักงำนมีรำยได้หลักและกำรรับรู้รำยได้หลักแตกต่ำงกันไป ดังนี้
    3.7.1 รำยได้ค่ำธรรมเนียม แยกตำมจุดกำรรับรู้รำยได้ดังนี้
      - รำยได้ค่ำธรรมเนียมยื่นค�ำขอ ส�ำนักงำนรับรู ้รำยได้เมื่อส�ำนักงำนได้รับแบบค�ำขอพร้อมทั้งช�ำระเงิน
ค่ำธรรมเนียมยื่นค�ำขอ
      - รำยได้ค่ำธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรำยกำร ส�ำนักงำนรับรู้รำยได้ขั้นต�่ำเมื่อส�ำนักงำนได้รับแบบแสดงรำยกำร
ข้อมลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ และจะรบัรูร้ำยได้ส่วนท่ีเหลือเมือ่แบบแสดงรำยกำรข้อมลูดงักล่ำวมผีลบงัคบัใช้ ส�ำหรบัค่ำธรรมเนยีม
ยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ต้องช�ำระตำมส่วนของผู้ถือหุ้นรำยปีรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
      - รำยได้ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกำร และรำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับ
ใบอนุญำต ส�ำนักงำนรับรู้เป็นรำยได้แต่ละปี
      - รำยได้ค่ำธรรมเนียมอื่น ส�ำนักงำนรับรู้รำยได้เมื่อส�ำนักงำนได้รับแบบพร้อมทั้งรับช�ำระเงินค่ำธรรมเนียม
    3.7.2 รำยได้เงินอุดหนุนเรียกเก็บจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก�ำหนดให้
ตลำดหลักทรัพย์ฯ จ่ำยเงินอุดหนุนให้แก่ส�ำนักงำน เพื่อเป็นกำรอุดหนุนตำมอัตรำที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก�ำหนด ส�ำนักงำนรับรู้
เป็นรำยได้แต่ละปี
    3.7.3 รำยได้จำกเงินลงทุนและรำยได้อื่นรับรู้ตำมเกณฑ์ต่อไปนี้
      - รำยได้ดอกเบี้ยรับรู้ตำมเกณฑ์อัตรำผลตอบแทนที่แท้จริงตำมสัดส่วนของระยะเวลำ 
      - รำยได้เงินปันผลรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
      - รำยได้ค่ำเช่ำสถำนที่ รับรู้เป็นรำยได้ตำมระยะเวลำ 
      - รำยได้อื่นรับรู้เป็นรำยได้ตำมระยะเวลำ
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อัตราดอกเบี้ยคงที่

  3.8 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
    ส�ำนักงำนรับรู้ค่ำใช้จ่ำยโดยใช้เกณฑ์คงค้ำง 

  3.9 การจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
    ส�ำนักงำนมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงโดยก�ำหนดสดัส่วนกำรลงทนุ ณ ระดบัควำมเสีย่งทีค่่ำ VaR     0.05 = 9% 
(มีโอกำสน้อยกว่ำร้อยละ 5 ที่จะขำดทุนเกินร้อยละ 9) และผลตอบแทนที่คำดหวังไม่ต�่ำกว่ำอัตรำเงินเฟ้อ ที่ค�ำนวณจำก 30% 
ของอัตรำเงินเฟ้อ (price inflation) บวก 70% อัตรำเงินเฟ้อค่ำจ้ำง (wage inflation) โดยมีระยะกำรลงทุน 5 ปี โดยมีสัดส่วน
กำรลงทนุในตรำสำรหนีไ้ม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 60 สนิทรพัย์ทีล่งทนุได้ ประกอบด้วย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ทีเ่ป็นเงนิสกลุบำท
และสกุลเงินต่ำงประเทศ ตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ และตรำสำรอนุพันธ์ โดยส�ำนักงำนได้จ้ำง
บุคคลภำยนอกบรหิำร ซึง่เป็นบรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุ โดยในกำรบริหำรเงินกองทนุส่วนบคุคลนัน้บรหิำรอย่ำงอสิระภำยใต้
กรอบนโยบำยกำรลงทุนของส�ำนักงำนที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
    3.9.1 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) 
      ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบี้ย คือ ควำมเสี่ยงที่มูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจำก
กำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ในตลำด โดยโอกำสทีร่ำคำตลำดตรำสำรหนีอ้ำจจะเพิม่ขึน้หรือลดลงเม่ืืออตัรำดอกเบีย้ในท้องตลำด
มกีำรเปล่ียนแปลง โดยทัว่ไปเม่ืออตัรำดอกเบีย้ในท้องตลำดเพ่ิมสงูขึน้ รำคำตรำสำรหน้ีจะลดลง และหำกอัตรำดอกเบีย้ในท้องตลำด
ลดลง รำคำตรำสำรหนี้จะมีรำคำเพ่ิมสูงขึ้น ส�ำนักงำนได้ก�ำหนดไว้ในนโยบำยกำรลงทุนอำจใช้ interest rates derivatives เพื่อ
ป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยและควำมผันผวนของรำคำตรำสำรหนี้ (duration) ไม่ให้มีค่ำเป็นลบ โดยผู้จัดกำรกองทุน
ส่วนบุคคลบริหำรจัดกำรและติดตำมสถำนกำรณ์

0-1.70
1.10-1.73

0-0.75
0-5.35

0.375-0.85
1-10-1.57

0-1.60
1.34-5.40

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

353.42
              -

18.74
                -

201.87
                 -

19.17
                -

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด

353.47
363.94

18.74
4,133.15

202.07
413.44

19.17
4,094.29

รวม

รวม

0.05
-

-
-

0.20
-

-
-

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย

-
-

-
1,941.22

-
-

-
1,280.91

มากกว่า  5  ปี

มากกว่า  5  ปี

-
-

-
1,233.48

 -
 -

 -
2,236.96

1 - 5 ปี

1 - 5 ปี

  
 

    -
363.94

    -
958.45

  
    

   -
413.44

    -
576.42

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
 - เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
 - ตรำสำรหนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนชั่วครำว
เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
 - เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
 - ตรำสำรหนี้และเงินฝำกประจ�ำ

ภายใน 1 ปี

ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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    3.9.2 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Credit Risk)
       ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต คือ ควำมเส่ียงที่คู ่สัญญำฝ่ำยหนึ่งจะไม่สำมำรถปฏิบัติตำมภำระผูกพันที่ระบุไว้
ในเครื่องมือทำงกำรเงินจนท�ำให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยหนึ่งเกิดควำมเสียหำยทำงกำรเงิน นโยบำยกำรลงทุนของส�ำนักงำนก�ำหนด
อันดับเครดิตของตรำสำรหน้ีภำคเอกชนให้มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือสูงไม่ต�่ำกว่ำ A-
    3.9.3 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
       ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน คือ ควำมเสี่ยงท่ีมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ โดยส�ำนักงำนได้ก�ำหนดข้อจ�ำกัดกำรลงทุนโดยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน (FX exposure) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value : NAV)  ของเงินลงทุนที่วัดมูลค่ำ
ยุติธรรมด้วยรำคำตลำด (mark to market) แล้ว และลงทุนในตรำสำรอนุพันธุ์ (Derivatives) เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน (hedging purpose) และ/หรือ เพื่อกำรบริหำรพอร์ตกำรลงทุนให้มีประสิทธิภำพเท่ำนั้น

  3.10 สัญญาเช่าระยะยาว
     สญัญำเช่ำสินทรัพย์โดยทีค่วำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ตกอยูก่บัผูใ้ห้เช่ำจะจดัเป็นสญัญำ
เช่ำด�ำเนินงำน
     ค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้ภำยใต้รำยได้และค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำ
ทีอ่ำจเกดิขึน้ต้องน�ำมำรวมค�ำนวณจ�ำนวนเงนิขัน้ต�ำ่ทีต้่องจ่ำยตำมระยะเวลำทีค่งเหลอืของสญัญำเช่ำตำมเกณฑ์กำรปรบัเพ่ิมค่ำเช่ำ
ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำ

  3.11 การวัดมูลค่ายุติธรรม
     ส�ำนักงำนใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ทีเ่กีย่วข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยตุธิรรม ยกเว้นในกรณทีีไ่ม่มตีลำดทีม่สีภำพคล่องหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำย
ในตลำดทีม่สีภำพคล่องได้ ส�ำนักงำนจะใช้วธีิรำคำทนุหรอืวธิรีำยได้ในกำรวดัมลูค่ำยตุธิรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิดงักล่ำวแทน
     ล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
     ในกำรน�ำเทคนิคกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมข้ำงต้นมำใช้ ส�ำนักงำนจะต้องพยำยำมใช้ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้
ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 
2561) เรื่อง มูลค่ำยุติธรรม ก�ำหนดล�ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่น�ำมำใช้ในกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมดังนี้
     ระดับ 1   ใช้ข้อมูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
     ระดับ 2   ใช้ข้อมูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม
     ระดับ 3   ใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่ส�ำนักงำนประมำณขึ้น

  3.12 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
     รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศบนัทกึเป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรำยกำร สนิทรพัย์และหนีสิ้น
ที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้นปีแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี ก�ำไรและขำดทุน ที่เกิดจำกกำรรับ
หรอืจ่ำยช�ำระท่ีเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกดิจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตัวเงินดงักล่ำวจะรบัรูภ้ำยใต้รำยได้/
ค่ำใช้จ่ำยหัวข้อรำยได้อื่น/ค่ำใช้จ่ำยอื่นในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จ

4.	ข้อมูลเพิ่มเติม

  เงินฝำกธนำคำร 
  พันธบัตร และตั๋วเงินคลัง

  รวม

2562

203.85
149.62      

353.47

2561

202.07
         -         

202.07

หน่วย : ล้ำนบำท
  4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
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  4.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เงินฝำกธนำคำรที่ครบก�ำหนดภำยใน 1 ปี
พันธบัตรระยะสั้น

รวม

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำนระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี
ภำษีซื้อรอใบก�ำกับภำษี
วัสดุส�ำนักงำน

รวม

ลูกหนี้จำกกำรขำยหลักทรัพย์ค้ำงรับ
ค่ำธรรมเนียมกำรประกอบกิจกำรตำมที่ได้รับใบอนุญำต
รำยได้เงินอุดหนุนจำกตลำดหลักทรัพย์
ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้ำงรับของกองทุนส่วนบุคคล
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่ำธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลรำยปี
รำยได้ดอกเบี้ยพันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทย
รำยได้ดอกเบี้ยเงินฝำกประจ�ำธนำคำรอำคำรสงเครำะห์และอื่น ๆ
รำยได้ดอกเบี้ยเงินฝำกออมทรัพย์และเงินฝำกประจ�ำ
ลูกหนี้เบ็ดเตล็ด
ลูกหนี้ - กรมสรรพำกร
ภำษีซื้อ
เงินยืมทดรอง

รวม

2562

215.00
148.94

363.94

2562

2.00
4.99

             -  

6.99

2562

0.64
355.97
123.97
19.26
20.19

4.48
0.56
0.62
1.50

           0.10
              -

0.05
   0.07

527.41

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
1.03
0.60
0.52
1.50

         0.13
0.06

             -
   0.01

587.32

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

  4.2 เงินลงทุนชั่วคราว ประกอบด้วย

  4.3 ลูกหนี้และรายได้ค้างรับ ประกอบด้วย



18

หลักทรัพย์เผื่อขำย
 พันธบัตร
 หุ้นกู้

รวม

บริหำรโดยกองทุนส่วนบุคคล
- เงินฝำกกระแสรำยวันและเงินฝำกออมทรัพย์ 
- เงินฝำกประจ�ำ
- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน และกำรลงทุนทำงเลือกอื่น

รวม

ตรำสำรหนี้
ตรำสำรทุน
กำรลงทุนทำงเลือกอื่น

รวม

2562

1,958.96
2,174.19

4,133.15

2562

18.74
-

6,267.24

6,285.98

มูลค่า
ยุติธรรม

4,133.15
1,981.91
  152.18

6,267.24

มูลค่า
ยุติธรรม

4,034.30
1,413.43
    97.07

5,544.80

ราคาทุน

3,975.44
1,928.08
  152.10

6,055.62

2561

  
2,063.07
1,971.23

4,034.30

2561

  
19.17

60.00
5,544.80

5,623.97

ราคาทุน

  
4,011.61
1,506.72
    90.14

5,608.47

25612562

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

  4.5 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

    เงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน และกำรลงทุนทำงเลือกอื่น ประกอบด้วย

    กำรลงทุนทำงเลือกอื่น ได้แก่ กองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์ และทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ ในประเทศ
และต่ำงประเทศ

    ตราสารหนี้ ประกอบด้วย
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
 ตรำสำรหนี้
 ตรำสำรทุน
 กำรลงทุนทำงเลือก

ที่ดิน
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
ค่ำปรับปรุงอำคำร
เครื่องตกแต่งส�ำนักงำน
อุปกรณ์ส�ำนักงำน
ยำนพำหนะและอุปกรณ์
ค่ำปรับปรุงอำคำรระหว่ำงท�ำ 

รวม

ระดับ 1

             -  
1,981.91

152.18

ระดับ 2
 

4,133.15
             -
              -

รวม

 
4,133.15
1,981.91

152.18

  4.6 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    ส�ำนักงำนมีสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมล�ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ดังนี้

    ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ�ำนวน 71.49 ล้ำนบำท

    กำรประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
     ตรำสำรหน้ีในประเทศและต่ำงประเทศ อ้ำงอิงกำรค�ำนวณรำคำตลำดของ Thai BMA (สมำคมตรำสำรหนี้ไทย)      
และอัตรำดอกเบี้ยรำคำตลำดอ้ำงอิงจำก Bloomberg ตำมล�ำดับ

  4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

162.15
670.75

    -
9.35

96.49
2.77

    1.10

942.61

ลดลง

-
-
-
-

(7.92)
-
-

(7.92)    

เพิ่มขึ้น

-
27.55
0.01
3.64

39.93
0.36

-

71.49

ยอด
ต้นงวด

-
142.19

0.07
52.45

370.39
2.47

-

567.57

ยอด
ปลายงวด

162.15
840.49

0.08
65.44

498.89
5.60

     1.10

1,573.75

ลดลง

-
-
-
-

(7.92)
-
-

(7.92)

เพิ่มขึ้น

-
-
-

0.48
13.16

-
  0.31

13.95

ยอด
ต้นงวด

162.15
840.49

0.08
64.96

493.65
5.60

     0.79

1,567.72

ยอด
ปลายงวด

-
169.74

0.08
56.09

402.40
2.83

-

631.14

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ค่าเสื่อมราคาสะสม สุทธิ
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ที่ดิน
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง
ค่ำปรับปรุงอำคำร
เครื่องตกแต่งส�ำนักงำน
อุปกรณ์ส�ำนักงำน
ยำนพำหนะและอุปกรณ์
ค่ำปรับปรุงอำคำรระหว่ำงท�ำ 

รวม

ลิขสิทธิ์
รำยจ่ำยพัฒนำระบบ
ลิขสิทธิ์ระหว่ำงพัฒนำ
รำยจ่ำยพัฒนำระบบระหว่ำง
พัฒนำ 

รวม

    ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ�ำนวน 78.61 ล้ำนบำท

    ส�ำนักงำนมีมูลค่ำตำมบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ซึ่งหักค่ำเสื่อมรำคำเต็มจ�ำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งำนอยู่ ซึ่งเป็นมูลค่ำตำมบัญชี
ก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมในปี 2562 จ�ำนวน 275.86 ล้ำนบำท และในปี 2561 จ�ำนวน 253.94 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

    ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 จ�ำนวน 17.68 ล้ำนบำท

  4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย (ต่อ)

  4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

162.15
698.30

0.01
12.51

123.26
3.13

     0.79

1,000.15

82.15
25.61

3.81
   5.79     

117.36

ลดลง

-
-
-

(0.06)
(0.76)
(4.86)

-

(5.68)    

ลดลง

-
-
-
-

-

เพิ่มขึ้น

-
27.44

0.01
6.46

44.34
0.36

-

78.61

เพิ่มขึ้น

12.50
5.18

-
-

17.68

ยอด
ต้นงวด

-
114.75

0.06
46.05

326.81
6.97

-

494.64

ยอด
ต้นงวด

89.83
9.30

-
-

99.13

ยอด
ปลายงวด

162.15
840.49

0.08
64.96

493.65
5.60

    0.79

1,567.72

ยอด
ปลายงวด

184.48
  40.09

  3.81
   5.79  

234.17

ลดลง

-
-
-

(0.06)
(0.93)
(7.84)

-

(8.83)

ลดลง

-
-

(2.40)
(10.80) 

(13.20)

เพิ่มขึ้น

-
10.58

-
0.52

35.59
-
-   

46.69

เพิ่มขึ้น

23.10
13.59
5.09

11.68

             
53.46

ยอด
ต้นงวด

162.15
829.91

0.08
64.50

458.99
13.44

    0.79

1,529.86

ยอด
ต้นงวด

161.38
  26.50

  1.12
   4.91  

193.91

ยอด
ปลายงวด

-
142.19

0.07
52.45

370.39
2.47

-

567.57

ยอด
ปลายงวด

102.33
14.48

-
-

116.81

ราคาทุน

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 ค่าเสื่อมราคาสะสม

 ค่าเสื่อมราคาสะสม

สุทธิ

สุทธิ
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ลิขสิทธิ์
รำยจ่ำยพัฒนำระบบ
ลิขสิทธิ์ระหว่ำงพัฒนำ
รำยจ่ำยพัฒนำระบบระหว่ำง
พัฒนำ 

รวม

  4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

71.55
17.20

1.12
  4.91    

94.78

ลดลง

-
-
-
-

-

เพิ่มขึ้น

11.48
0.87

-
-

12.35

ยอด
ต้นงวด

78.35
8.43

-
-

86.78

ยอด
ปลายงวด

161.38
  26.50

  1.12
   4.91  

193.91

ลดลง

-
-

(0.30)
-

(0.30)

เพิ่มขึ้น

14.36
16.78

1.12
  4.72

             
36.98

ยอด
ต้นงวด

147.02
  9.72
  0.30
   0.19  

157.23

ยอด
ปลายงวด

89.83
9.30

-
-

99.13

ราคาทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 ค่าเสื่อมราคาสะสม สุทธิ

    ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ�ำนวน 12.35 ล้ำนบำท

    เงินฝำกประจ�ำส�ำหรับสวัสดิกำรพนักงำน เป็นเงินฝำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ซึ่งฝำกไว้เพื่อค�้ำประกันกำรกู้ยืมเงิน
ของพนักงำนเพื่อกำรเคหะ

  4.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

      4.10 เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย

เงินฝำกประจ�ำส�ำหรับสวัสดิกำรพนักงำน
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน
เงินมัดจ�ำและเงินประกัน

รวม

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนและลูกจ้ำงค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้ทั่วไป
เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
อื่นๆ

รวม

2562

85.29
3.55

  0.47

89.31

2562

99.63
80.87
20.77
12.79

   0.05

214.11

2561

82.89
4.22

  0.47

87.58

2561

3.11
54.31
86.96

6.67
   0.05

151.10

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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      4.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ประกอบด้วย

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบันภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังานระหว่างงวด
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน ณ วันต้นปี
จ่ำยช�ำระผลประโยชน์ของพนักงำนระหว่ำงงวด
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

ภำระผูกพัน ณ วันสิ้นปี

จ�านวนเงินที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบรายได้ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริกำรในอดีตเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์

รวม

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

อัตรำคิดลด
อัตรำเงินเฟ้อ
อัตรำหมุนเวียนของพนักงำน
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำเงินเฟ้อค่ำรักษำพยำบำล
อำยุขัย    

เกษียณอำยุ

2562

503.46
(2.50)
26.74
19.00

 390.96

937.66

2562

26.74
19.00

            -

45.74

2562

2.2%
2.5%

0-12%
5-12%

4.5%
ตำรำงมรณะไทย 
2560 ปรับด้วย

อัตรำกำรเสียชีวิต
ร้อยละ 3 ต่อปี

60 ปี

2561

461.72
(1.64)
25.87
17.51

              -

503.46

2561

25.87
17.51

            -

43.38

2561

3.8%
2.5%

0-12%
5-12%
5.0%

ตำรำงมรณะไทย 
2551 ปรับด้วย

อัตรำกำรเสียชีวิต
ร้อยละ 3 ต่อปี

60 ปี

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการ
ก�าหนดมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 

  การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ที่ค�านวณจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์
ที่คาดว่าจะจ่ายช�าระในอนาคต

อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลง 1%)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลง 1%)
อัตรำเพิ่มขึ้นของค่ำรักษำพยำบำล (เปลี่ยนแปลง 1%)
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน (เปลี่ยนแปลง 20%)
อัตรำกำรปรับปรุงอัตรำกำรเสียชีวิต (เปลี่ยนแปลง 1%)

ลดลง

203.86
(0.58)

(139.78)
10.16

(96.29)

ลดลง

374.78
(0.67)

(240.02)
13.68

(173.65)

เพิ่มขึ้น

(136.10)
0.66

207.02
(9.75)
97.05

เพิ่มขึ้น

(250.54)
0.78

347.34
(13.04)
166.70

หน่วย : ล้านบาท

25612562

    ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของภำระผูกผันตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนคือ 42.7 ปี

ผลประโยชน์ของพนักงานที่คาดว่าจะจ่าย
 ส่วนที่คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระปีที่ 1
 ส่วนที่คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระปีที่ 2 – ปีที่ 5
 ส่วนที่คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระปีที่ 6 – ปีที่ 10

2562

2.47
17.05
46.80

2561

4.50
26.77
38.07

หน่วย : ล้านบาท

      4.12 เงินส�ารอง
    ส�ำนกังำนได้รบัควำมเหน็ชอบจำกรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังให้กันเงินส�ำรองตำมมำตรำ 26 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ 
ตำมหนังสือ ท่ี กค 1007/21406 ลงวันที่ 7 ธันวำคม 2554 และหนังสือ ที่ กค 1007/19634 ลงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2556 
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรกันเงินส�ำรองแต่ละประเภทดังนี้
    1. เงินส�ารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ให้กันเงินไว้เป็นล�ำดับแรกก่อนกำรกันเงินส�ำรองประเภทอื่น ๆ 
ในจ�ำนวนเท่ำกับจ�ำนวนสุทธิของรำยได้ท่ีจะน�ำเข้ำกองทุนเพ่ือกำรพัฒนำตลำดทุน ได้แก่ รำยได้จำกเงินลงทุนเพื่อกำรพัฒนำ
ตลำดทุน ค่ำปรับทำงกำรปกครองจำกพระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 และพระรำชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรม
ในตลำดทุน พ.ศ. 2550 หักด้วยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำตลำดทุน เช่น กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง
ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ เป็นต้น โดยในแต่ละปีให้กันเงินไว้ได้ไม่เกินจ�ำนวนผลก�ำไรของส�ำนักงำน
    2. เงินส�ารองที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
     2.1 เงนิส�ำรองเพือ่จดัหำสถำนทีท่�ำกำรถำวรให้กนัเงนิไว้เป็นล�ำดบัถดัจำกเงนิส�ำรองพิเศษเพ่ือกำรพัฒนำตลำดทนุ 
ตำมมติทีป่ระชมุคณะกรรมกำร ก.ล.ต. คร้ังที ่7/2555 เมือ่วนัที ่5 กรกฎำคม 2555 ปรบัเพ่ิมเงนิส�ำรองเพ่ือจดัหำสถำนทีท่�ำกำรถำวร
จำก 850 ล้ำนบำท เป็นเงิน 1,254.70 ล้ำนบำท โดยได้กันเงินไว้จนครบจ�ำนวนแล้วในปี 2557
     2.2 เงินส�ำรองเพื่อจัดหำที่จอดรถให้กันเงินไว้เป็นล�ำดับถัดจำกเงินส�ำรองเพื่อจัดหำสถำนที่ท�ำกำรถำวร 
โดยให้กันเงินไว้จนกว่ำจะครบจ�ำนวน 500 ล้ำนบำท และในปี 2558 ได้กันเงินไว้จนครบจ�ำนวนแล้ว
    3. เงินส�ารองท่ัวไป ให้กันเงินไว้เป็นล�ำดบัสดุท้ำยจำกก�ำไรทีเ่หลอืหลงัจำกกนัเงนิส�ำรองพิเศษเพ่ือกำรพัฒนำตลำดทุน 
และเงินส�ำรองที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะแล้ว โดยให้กันเงินไว้จนกว่ำจะครบ จ�ำนวน 4,107 ล้ำนบำท



24

  4.12.2  เงินส�ารองเพื่อจัดหาที่จอดรถ ดังนี้

  4.12.3  เงินส�ารองทั่วไป ดังนี้

      เงนิส�ำรองทัว่ไป จ�ำนวน 3,618.86 ล้ำนบำท ประกอบด้วย (1) ส่วนทีจั่ดสรรจำกก�ำไร จ�ำนวน 2,364.16 ล้ำนบำท 
ทัง้นี ้ส�ำนกังำนได้รบัอนมุตัจิำกรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงัให้กนัเงนิส�ำรองทัว่ไปจำกก�ำไรจนกว่ำจะครบจ�ำนวน 4,107 ล้ำนบำท 
(2) ส่วนที่โอนมำจำกเงินส�ำรองเพื่อจัดหำสถำนที่ท�ำกำรถำวร จ�ำนวน 1,254.70 ล้ำนบำท 

     ทั้งน้ี หำกกันเงินส�ำรองได้ครบตำมจ�ำนวนที่ระบุแล้ว รำยได้ที่เหลือจะน�ำส่งเป็นรำยได้รัฐ ตำมมำตรำ 27 
แห่งพระรำชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลกัเกณฑ์กำรกนัเงินส�ำรองดงักล่ำวมผีลในกำรกนัเงนิส�ำรอง
จำกผลประกอบกำรของปี 2555 เป็นต้นไป โดยรำยละเอียดของเงินส�ำรองประเภทต่ำง ๆ มีดังนี้

  4.12.1  เงินส�ารองพิเศษเพื่อการพัฒนาตลาดทุน  ดังนี้

ยอดยกมำ
บวก จัดสรรเพิ่ม

รวม

ยอดยกมำ

รวม

ยอดยกมำ
บวก จัดสรรเพิ่ม
หัก  ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร
  ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

รวม

2562

1,611.37
   34.61

1,645.98

2562

500.00

500.00

2562

3,758.62
251.20

 
(390.96)

3,618.86

2561

1,566.32
   45.05

1,611.37

2561

500.00

500.00

2561

3,532.26
226.36

             
-

3,758.62

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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      4.13 องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน ประกอบด้วย

    องค์ประกอบอื่นของส่วนของทุน จ�ำนวน 211.62 ล้ำนบำท เป็นผลแตกต่ำงที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
ระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล และผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ไม่เป็นตัวเงิน ตำมนโยบำยกำรบัญชีของส�ำนักงำน ข้อ 3.2

      4.14 รายได้ ประกอบด้วย
    4.14.1 รายได้ค่าธรรมเนียม ประกอบด้วย 

ยอดยกมำต้นงวด
บวก ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรตีรำคำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
   ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือปลายงวด

รำยได้ค่ำธรรมเนียมรำยปี
 จำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
 จำกบริษัทจดทะเบียน
 จำกกำรประกอบธุรกิจจัดกำรลงทุน
 จำกกำรประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนำยหน้ำ ค้ำ จัดจ�ำหน่ำย
  ที่จ�ำกัดเฉพำะหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (LBDU)
 จำกผู้ค้ำและจัดจ�ำหน่ำยตรำสำรหนี้

รวม
 รำยได้ค่ำธรรมเนียมประเภทอื่น
 จำกกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร
 จำกประเภทอื่น ๆ

รวม

รวมรายได้ค่าธรรมเนียม

2562

               (63.67)
290.56

              (15.27)
           

211.62

2562

              249.33
133.64
85.23

36.11
39.00

543.31

240.23
  222.72

  
462.95

1,006.26

2561

               169.74
(232.81)

              (0.60)

(63.67)

2561

              257.02
131.36
88.04

31.70
  39.00

547.12

83.94
174.10

 
258.04

805.16

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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    4.14.2 รายได้เงินอุดหนุนจากตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย 

      4.15 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและลูกจ้าง ประกอบด้วย

    4.14.3 รายได้จากเงินลงทุน ประกอบด้วย 

รำยได้เงินอุดหนุน
 เรียกเก็บตำมมูลค่ำซื้อขำย
 เรียกเก็บในอัตรำคงที่

รวม

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผู้บริหำร
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนและลูกจ้ำง

รวม

รำยได้จำกกำรลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
 รำยได้ดอกเบี้ย
 รำยได้เงินปันผล
 ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุน
 ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

รวม
 รำยได้จำกกำรลงทุนที่ส�ำนักงำนบริหำร

รวม
หัก  รำยได้จำกเงินลงทุนเพื่อกำรพัฒนำตลำดทุน

คงเหลือ

2562

              519.15
   2.00

521.15

2562

95.53
  992.79

1,088.32

2562

             102.50
52.56

120.07
               (9.06)

266.07
   8.25

274.32
             (73.49)

200.83

2561

              565.20
   2.00

567.20

2561

85.48
855.55

941.03

2561

              100.08
37.55
90.48

               (0.53)

227.58
   6.23

233.81
             (64.96)

 
168.85

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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      4.16 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ประกอบด้วย

      4.17 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการ ประกอบด้วย

ค่ำจ้ำงบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำพนักงำน
ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ
ค่ำเช่ำ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์
ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน
ค่ำหนังสือและบริกำรข่ำว
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับยำนพำหนะ
ค่ำวัสดุส�ำนักงำน
ค่ำภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ค่ำติดต่อสื่อสำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น

รวม

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

รวม

2562

83.62
33.43
28.77
19.30
15.53
14.49
13.11
11.75
8.57
6.98
5.59
2.26
1.56

 23.13

268.09

2562

2.62
22.80

25.42

2561

60.28
46.95
28.26
14.64
14.79
10.40
11.52
7.60
7.64
7.82
5.20
2.19
1.81

 19.10

238.20

2561

2.71
23.15

25.86

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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      4.18 รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน ประกอบด้วย

      4.19 สัญญาเช่าระยะยาว มีส ่วนที่ครบก�าหนดช�าระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ดังนี้

      4.20  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
     ส�ำนกังำนและ/หรือคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุและ/หรอืคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรอืคณะกรรมกำรพจิำรณำโทษ
ทำงปกครอง ถูกฟ้องและเป็นคดีมีทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้อง จ�ำนวน 328.38 ล้ำนบำท ดังนี้
    1. กรณีถูกกล่ำวหำว่ำส่ังเพิกถอนกำรให้ควำมเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีในตลำดทุนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย จ�ำนวน
ทนุทรพัย์ 159.89 ล้ำนบำท ซึง่คดดัีงกล่ำวศำลปกครองกลำงได้พิพำกษำยกค�ำขอในส่วนทีเ่รยีกค่ำเสยีหำยแล้ว ปัจจบุนัอยูร่ะหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด 
    2. กรณีถูกกล่ำวหำว่ำละเลยกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ด�ำเนินกำรตำมข้อร้องเรียนกรณีรำคำของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนลดต�่ำลงมำก จ�ำนวนทุนทรัพย์ 0.48 ล้ำนบำท ซึ่งคดีดังกล่ำวศำลปกครองกลำง
ได้พิพำกษำยกฟ้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองสูงสุด 
    3. กรณถูีกกล่ำวหำว่ำผดิสัญญำจ้ำงท�ำของ เรยีกค่ำเสยีหำย จ�ำนวนทนุทรพัย์ 34.32 ล้ำนบำท และส�ำนกังำนด�ำเนนิกำร
ยื่นค�ำให้กำรและฟ้องแย้งบริษัท จ�ำนวนทุนทรัพย์ 15.67 ล้ำนบำท พร้อมยื่นค�ำร้องขอให้ศำลแพ่งหมำยเรียกธนำคำรผู้ค�้ำประกัน 
ให้เข้ำมำเป็นจ�ำเลยร่วมกับบริษัท ซ่ึงคดีดังกล่ำวศำลอุทธรณ์มีค�ำพิพำกษำให้บริษัทช�ำระค่ำปรับจ�ำนวน 3 ล้ำนบำท ให้แก่
ส�ำนักงำน (หำกบริษัทไม่ช�ำระให้ธนำคำรผู้ค�้ำประกันเป็นผู้ช�ำระ) โดยให้น�ำค่ำปรับจ�ำนวนดังกล่ำวมำหักกับเงินค่ำงำนที่บริษัท
ได้ท�ำแล้วเสร็จ จ�ำนวน 2.74 ล้ำนบำท หำกบริษัทและธนำคำรผู้ค�้ำประกันช�ำระครบถ้วนแล้วให้คืนหลักประกันให้แก่บริษัท 
โดยส�ำนักงำนไม่ต้องคืนเงินประกันผลงำน จ�ำนวน 11.15 ล้ำนบำท ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ

รำยได้เพื่อกำรพัฒนำตลำดทุน
 รำยได้จำกเงินลงทุนเพื่อกำรพัฒนำตลำดทุน
 ค่ำปรับทำงกำรปกครอง

 รวม

หัก  ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรพัฒนำตลำดทุน
  กิจกรรมกำรให้ควำมรู้กับผู้ลงทุนและอื่น ๆ

 รวม

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาตลาดทุน

2562

73.49
 0.04

73.53

(49.30)

(49.30)

24.23

2561

64.96
 0.69

65.65

(31.04)
                 

(31.04)

34.61

หน่วย : ล้านบาท

สัญญำเช่ำรถยนต์ 
สัญญำเช่ำอื่น ๆ

รวม

ตั้งแต่ 1-5 ปี

5.54
0.20

5.74

ตั้งแต่ 1-5 ปี

9.63
           -

9.63

ไม่เกิน 1 ปี

2.71
0.45

3.16

ไม่เกิน 1 ปี

4.26
0.20

4.46

หน่วย : ล้านบาท

25612562
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    4. กรณีถูกกล่ำวหำว่ำส�ำนักงำนปฏิเสธไม่จ่ำยเงินสินบนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมำย กรณีผู ้ฟ้องคดีและพวก
ซึ่งร้องเรียนให้มีกำรสอบสวนและลงโทษผู้กระท�ำควำมผิดกรณีสร้ำงรำคำหลักทรัพย์ และผู้กระท�ำควำมผิดได้ยินยอมปฏิบัติตำม
มำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง โดยช�ำระค่ำปรับทำงแพ่งแล้ว จ�ำนวนทุนทรัพย์ 36.23 ล้ำนบำท ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลปกครองกลำง
    5. กรณถีกูกล่ำวหำว่ำละเลยไม่ด�ำเนนิกำรตำมข้อร้องเรยีน กรณรีำคำของใบส�ำคญัแสดงสทิธเิปลีย่นแปลงจนท�ำให้เกดิ
ควำมเสียหำย จ�ำนวนทุนทรัพย์ 0.15 ล้ำนบำท ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง
    6. กรณีถูกกล่ำวหำว่ำส�ำนักงำนมีค�ำสั่งแจ้งกำรมีลักษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจในกำรเป็นกรรมกำรและผู้บริหำร
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมำย จ�ำนวนทุนทรัพย์ 50.00 ล้ำนบำท ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง
    7. กรณีถกูกล่ำวหำว่ำค�ำสัง่ลงโทษปรบัทำงปกครองของคณะกรรมกำรพจิำรณำโทษทำงปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
จ�ำนวนทุนทรัพย์ 0.31 ล้ำนบำท ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองกลำง
    8. กรณถีกูกล่ำวหำว่ำค�ำสัง่ของส�ำนกังำนทีพ่กักำรให้ควำมเหน็ชอบเป็นบคุลำกรในธรุกจิตลำดทนุไม่ชอบด้วยกฎหมำย 
กรณีประธำนคณะกรรมกำรลงทุนบกพร่องต่อหน้ำที่ในกำรควบคุมดูแลให้ผู้จัดกำรกองทุนจัดท�ำกำรวิเครำะห์และทบทวน
คุณภำพตรำสำรท่ีกองทุนลงทุนให้เรียบร้อยครบถ้วน จ�ำนวนทุนทรัพย์ 47.00 ล้ำนบำท ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของ
ศำลปกครองกลำง
    อย่ำงไรกด็ ีส�ำนกังำนและ/หรอืคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุและ/หรอืคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรอืคณะกรรมกำร
พิจำรณำโทษทำงปกครอง ได้ปฏิบัติหน้ำที่โดยพิจำรณำข้อเท็จจริงอย่ำงรอบคอบ และกระท�ำกำรใด ๆ ภำยในกรอบที่กฎหมำย
ก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด และได้ด�ำเนินกำรเป็นไปตำมกรอบกำรพิจำรณำที่ก�ำหนดขึ้นและใช้บังคับกับทุกคนโดยเท่ำเทียมกัน 
มิได้มีกำรเลือกปฏิบัติ และมิได้กระท�ำกำรใดไม่ชอบด้วยกฎหมำย รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำอย่ำงเคร่งครัดและพิจำรณำ
ด�ำเนินกำรใช้สิทธิตำมสัญญำและตำมกฎหมำยอย่ำงรอบคอบ มิได้กระท�ำกำรใดที่อำจท�ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่คู่สัญญำ 
จึงเช่ือมั่นว่ำควำมน่ำจะเป็นในกำรแพ้คดีและกำรชดใช้ค่ำเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นของคดีดังกล่ำวอยู่ในระดับที่เป็นไปได้น้อย 
ส�ำนักงำนจึงมิได้รับรู้ประมำณกำรหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในงบรำยได้ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเสร็จ

  4.21 การอนุมัติงบการเงิน
     งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติจำกเลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ผู้มีอ�ำนำจ
ของส�ำนักงำน ให้ออกงบกำรเงินเมื่อวันที่ 5 มีนำคม 2563


