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12. ฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
12.1 งบการเงิน

(1) สรุปรายงานการสอบบัญชี
จากรายงานผูตรวจสอบบัญชี คือ นายรทุธ เชาวนะกว ี ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 3247 จากบริษัท สํ านักงาน เอินสท แอนด ยัง จ ํากัด ไดตรวจสอบงบการเงินสํ าหรับป 2542-
2544 และงบการเงินรายไตรมาส สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2545 อันประกอบดวย งบดุล งบกํ าไรขาดทุน 
งบกํ าไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด ไดเสนอรายงานไวอยางไม
มีเง่ือนไขและมีความเห็นวาไมพบสิ่งท่ีเปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามท่ีควรในสาระสํ าคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
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(2) ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท เฉพาะรายการท่ีมีนัยสํ าคัญ
สรปุตัวเลขทางการเงินในตารางตอไปน้ี แสดงเฉพาะงบการเงินของบริษัท มิไดรวมงบการเงินของ

บริษัทยอย คือ บริษัทแอสเซท พลัส แพลนเนอร จํ ากัด ซ่ึงไดจัดต้ังข้ึนเปนบริษัทจํ ากัดเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 
2544 แตบริษัทยอยดังกลาวยังมิไดเริ่มประกอบกิจการ และในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2545 
เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2545 บริษัท แอสเซท พลัส แพลนเนอร จํ ากัด ไดมีมติใหเลิกบริษัท ดังน้ันตัวเลขทาง
การเงินของบริษัทดังกลาวจึงไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทอยางมีนัยสํ าคัญ จึงมิไดนํ ามาแสดงรวม
ไวในท่ีน้ี
ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท
(หนวย : พันบาท)

งบการเงิน 2542 2543 2544
30

มิถุนายน
2545

2545*

ฐานะทางการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 124,745 126,839 120,351 174,062 195,643
เงินลงทุนสุทธิ 772,011 698,695 608,921 455,173 755,217
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 50,908 12,982 0 55,128 62,128
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 97,525 348 60,690 224,190 234,350
อุปกรณสุทธิ 21,765 21,875 17,421 25,980 38,823
สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน 96,110 76,055 56,055 55,984 39,956
สินทรัพยอ่ืน 16,094 9,784 10,062 11,027 38,856
รวมสินทรัพย 1,179,193 1,026,578 873,601 1,101,644 1,464,974
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 586,755 469,762 520,233 553,231 553,231
-ยอดใหม 109,843 3 57,627 109,702 109,702
-ยอดคงคางเดิม 476,912 469,758 462,605 443,529 443,529
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 11,204 13,458 10,349 130,918 161,666
รวมหนี้สิน 729,440 562,060 578,075 760,791 812,037
ทุนชํ าระเต็มมูลคาแลว 405,000 405,000 225,000 225,000 300,000
กํ าไร/ขาดทุนสะสม -31,606 -11,696 6,241 46,927 59,038
รวมสวนของผูถือหุน 449,753 464,518 295,525 340,854 652,937

ผลการดํ าเนินงาน
คานายหนา 91,474 58,149 18,413 40,543 150,066
คาธรรมเนียมและบริการ 58,903 78,648 79,841 85,906 150,325
กํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพย 89,643 13,160 10,301 18,651 43,800
ดอกเบี้ยและเงินปนผล 16,846 21,937 32,006 4,650 10,207
รายไดธุรกิจหลักทรัพยสุทธิ 252,105 150,624 104,392 136,860 317,115
คาใชจายการดํ าเนินงาน 126,809 120,368 89,739 67,557 163,926
ก ําไรสุทธิ 90,497 19,410 11,637 46,811 103,921
กํ าไรตอหุนข้ันพื้นฐาน (บาท) 1.68 0.48 0.42 2.08 1.73

กระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงาน 2,593 117,913 -35,298 -6,056 22,212
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -238,731 -115,819 202,511 65,392 103,706
กระแสเงินสดกิจกรรมจัดหาเงิน 0 0 -173,700 -5,625 -50,625
กระแสเงินสด ณ วันสิ้นงวด 124,745 126,839 120,351 174,062 195,643
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ตารางอัตราสวนทางการเงินท่ีสํ าคัญ
(หนวย : รอยละ)

2542 2543 2544
30

มิถุนายน
2545

2545*

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํ ากํ าไร
(Profitability Ratio)
อัตรากํ าไรข้ันตน 98.06% 87.60% 74.24% 91.39% 89.47%
อัตรากํ าไรสุทธิ 35.20% 11.24% 8.26% 31.10% 29.26%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 20.12% 4.18% 3.94% 13.73% 15.92%
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 13.79% 5.02% 6.95% 5.12% 7.15%
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย 7.67% 1.89% 1.33% 4.25% 7.09%
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.22 0.17 0.16 0.14 0.24
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
(Financial Ratio)
อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินกู (เทา)  2,899.11 500.67 43.70 73.69 80.31
อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอเงินกู (เทา) 11,000.24  2,323.03 136.39 166.23 232.42
อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอสินทรัพยรวม 19% 15% 25% 31% 26%
อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอสินทรัพยรวม 74% 68% 77% 71% 74%
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.0002 0.0006 0.0166 0.0138 0.0072
อัตราการจายเงินปนผล 0 0 0 48% 435%***
อัตราสวนอื่นๆ
อัตราสวนเงินลงทุนในหลักทรัพย 65.47% 68.06% 69.70% 41.32% 51.55%
อัตราเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) 86% 187% 82.31% 58.20%**
*ประมาณการ
**อัตราเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (NCR) ณ 28 มิถุนายน 2545
***รวมจายเงินปนผลของผลประกอบการป 2544 เทากับ 0.25 บาทตอหุนและจายเงินปนผลระหวางกาลของผลประกอบการ
ครึ่งปแรกป 2545 เทากับ 45 ลานบาท
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12.2 ค ําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดํ าเนินงาน
(1) ผลการดํ าเนินงาน

รายไดจากธุรกิจหลักทรัพย
รายไดธุรกิจหลักทรัพยสุทธิของบริษัทลดลงจาก 252.11 ลานบาท ในป 2542 เปน 150.63 ลาน

บาท และ 104.39 ลานบาท ในป 2543 และ 2544 ตามลํ าดับ แตมีแนวโนมเพิ่มข้ึนต้ังแตป 2545 โดยมี
รายไดธุรกิจหลักทรัพยสุทธิ 149.75 ลานบาท ณ 30 มิถุนายน 2545 ซ่ึงรายไดจากธุรกิจหลักทรัพยของ
บรษิทัประกอบดวยรายไดหลักจากคานายหนา รายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจ และรายไดจากการลงทุน โดยมี
รายละเอียดดังน้ี

คานายหนา
รายไดคานายหนาของบริษัทในป 2544 มีจํ านวน 18.41 ลานบาท ลดลงจากป 2543 ซ่ึงมีรายได 

58.15 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 68.33 สาเหตุหลักเกิดจากสภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยท่ี
ซบเซามาตลอด ประกอบกับการเปดเสรีคาธรรมเนียมเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2543 ทํ าใหมีการแขงขันกัน
ระหวางบริษัทหลักทรัพยทวีความรุนแรงมากข้ึน ทํ าใหอัตราคาธรรมเนียมข้ันต่ํ าลดลงอยางมาก อยางไรก็
ตามเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2545 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกํ าหนดอัตราคาธรรมเนียมข้ันต่ํ าท่ี
รอยละ 0.25 และแนวโนมเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มฟนตัว นักลงทุนตางประเทศเริ่มหันมาใหความสนใจ
ในตลาดทุนมากข้ึน จึงทํ าใหบริษัทมีรายไดคานายหนาเพิ่มข้ึนโดยในไตรมาส 2 ป 2545 บริษัทมีรายไดคา
นายหนาท้ังสิ้นเปนจํ านวน 40.54 ลานบาท

คาธรรมเนียมและบริการ
บรษิทัมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการเปนสัดสวนท่ีสูงข้ึนมาโดยตลอดต้ังแตป 2542 รายไดใน

สวนน้ีประกอบไปดวยรายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจ รายไดคาธรรมเนียมตัวแทนจํ าหนายหนวยลงทุน และ
รายไดคานายหนารับ-หุนกู ธรุกิจวาณิชธนกิจเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดหลักใหกับบริษัทธุรกิจหน่ึง โดยในชวง
วิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทสามารถปรับตัวเพื่อใหบริการทางการเงินท่ีเหมาะสมกับลูกคาแตละประเภท ทํ าให
สามารถรกัษาระดับรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการ ไมไดลดลงไปตามภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนโดย
รวม โดยรายไดคาธรรมเนียมและบริการในป 2544 เทากับ 79.84 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2543 รอยละ 
1.51 และในไตรมาส 2 ป 2545 มีรายไดเทากับ 85.91 ลานบาท

รายไดจากการลงทุน
รายไดจากการลงทุนของบริษัทสามารถแยกไดเปน กํ าไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย ดอกเบี้ยและ

เงินปนผล โดยในป 2542 มีรายไดจากกํ าไรจากการซ้ือขายหลักทรัพยเทากับ 89.64 ลานบาท และลดลง 
เปน 13.16 ลานบาท ในป 2543 และ 10.30 ลานบาท ในป 2544 ในไตรมาส 2 ป 2545 มีรายไดเทา
กับ 18.65 ลานบาท สํ าหรับรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลน้ัน ในป 2542 ถึงไตรมาส 2 ป 2545 มีรายได
เทากับ 16.85 ลานบาท 21.94 ลานบาท 32.01 ลานบาท และ 4.65 ลานบาท ตามลํ าดับ โดยรายไดจาก
การลงทุนและสดัสวนรายไดในแตละปจะข้ึนอยูกับภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และสัดสวนในการลงทุนในตรา
สารหน้ีและหุนทุนของบริษัท

คาใชจายในการดํ าเนินงาน
คาใชจายในการดํ าเนินงานในป 2542 ถึง 2544 เทากับ 126.81 ลานบาท, 120.37 ลานบาท 

และ 89.74 ลานบาท ตามล ําดับ สวนหน่ึงของคาใชจายในการดํ าเนินงานก็คือ คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 
ซ่ึงลดลงมาตลอด คือ 86.93 ลานบาท ป 2542 ลดลงเปน 83.02 ลานบาท ป 2543 และลดลงเหลือ 
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59.07 ป 2544 คาใชจายท่ีลดลงมากถึง 28.85% สวนหน่ึงสืบเน่ืองจากรายไดคานายหนาซ้ือขายหลัก
ทรพัยของบรษิัทลดลง ทํ าใหคาใชจายดานพนักงานท่ีเปนผลตอบแทนใหแกเจาหนาท่ีการตลาดลดลง และใน
ปจจุบันบริษัทมีนโยบายลดคาใชจายในดานปฏิบัติการหลักทรัพย โดยบริษัทมีคาใชจายเก่ียวกับอาคาร 
สถานที ่อุปกรณ และคาใชจายอื่น ๆ ลดลง ป 2542-2544 มีคาใชจายดังกลาวเทากับ 39.87 ลานบาท, 
37.35 ลานบาท และ 30.66 ลานบาท ตามลํ าดับ

กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ
บรษิัทมีรายไดสุทธิลดลงต้ังแตป 2542-2544 คือ 90.50 ลานบาท, 19.41 ลานบาท และ 

11.64 ลานบาท ตามลํ าดับ แตมีแนวโนมกํ าไรสุทธิท่ีสูงข้ึนในป 2545 โดยมีกํ าไรสุทธิ 46.81 ลานบาท ณ 
ไตรมาส 2 ป 2545 ในชวง 3 ปกอนบรษิัทมีกํ าไรสุทธิลดลงเน่ืองจากการลดลงของรายไดคานายหนา และ
กํ าไรจากการซ้ือขายหลักทรัพย แตมีรายไดคาธรรมเนียมและบริการเพิ่มข้ึนตลอด แตป 2545 บริษัทมีแนว
โนมรายไดท้ังสามประเภทดังกลาวเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีสัญญาณการฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จึงทํ าให
มีมูลคาซ้ือขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันสูงข้ึน

(2) ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย

สนิทรัพยรวมของบริษัทลดลงจาก 1,179.19 ลานบาท ในป 2542 เปน 1,026.58 ลานบาท ใน
ป 2543 และ 873.60 ลานบาทในป 2544 สาเหตุสวนหน่ึงมาจากสภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย มูล
คาการซ้ือขายเฉลี่ยตอวันท่ีลดลงซ่ึงทํ าใหรายการลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับสุทธิในป 2543
ลดลง โดยในป 2542 มูลคาซ้ือขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันเทากับ 6,570.66 ลานบาท แตในป 2543 ลดลง
เหลือเพียง 3,739.66 ลานบาท ประกอบกับในป 2544 บริษัทไดลดทุนจดทะเบียนจาก 405 ลานบาท
เปน 225 ลานบาท โดยไดจายคืนทุนแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 9.65 บาท เปนเงินท้ังสิ้น 173.7 ลานบาท

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2545 บริษัทมีเงินสดและเงินฝากธนาคารเปนเงินจํ านวน 174.06 ลาน
บาท เพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนของบริษัท มีลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพยท้ังสิ้น 224.19 ลานบาท

เงินลงทุนในหลักทรัพย
เงินลงทุนของบริษัทลดลงจาก 698.70 ลานบาทในป 2543 เปน 608.92 ลานบาทในป 2544 

และในไตรมาส 2 ป 2545 มีเงินลงทุนท้ังสิ้นเทากับ 455.17 ลานบาท ซ่ึงการลดลงของเงินลงทุนสวนหน่ึง
เกิดจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ และบริษัทไดนํ าเงินท่ีไดสวนหน่ึงไปใหกูยืมแกสถาบันการเงิน
จ ํานวน 100 ลานบาท

สํ าหรับการต้ังคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพยน้ันบริษัทมีนโยบายในการบันทึกตามมาตรฐานบัญชี
คือ บนัทึกลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํ า
กวาราคาตามบญัชีของสินทรัพยน้ัน สวนท่ีลดลงคือรายการขาดทุนจากการดอยคา บริษัทจะบันทึกรายการ
ขาดทุนจากการดอยคาในงบกํ าไรขาดทุนทันที เน่ืองจากเงินลงทุนในทรัพยสินสวนใหญเปนการลงทุนในกอง
ทุนเปดตราสารหน้ีประมาณรอยละ 80 ของมูลคาท้ังหมด บริษัทจึงไมไดบันทึกการดอยคาของหลักทรัพยเผ่ือ
ขาย
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หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ
บรษิทัไมไดต้ังสํ ารองหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายในการพิจารณาคัดเลือก

ลกูคาท่ีมีคุณภาพ และมีนโยบายติดตามใหลูกคาชํ าระคาซ้ือขายหลักทรัพยภายในกํ าหนดเวลา รวมท้ังบริษัท
ไมมีนโยบายการใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย

บญัชีซือ้ขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย-ยอดคงคางเดิม
เปนรายการยกมาของหน้ีสินของบริษัทหลักทรัพย ชาวไทย จํ ากัดต้ังแตบริษัทไดเขาครอบงํ ากิจการ

ของบรษิทัหลกัทรัพยดังกลาวในป 2538 โดยภายหลังการเขาครอบงํ าแลวบริษัทไดทํ าการตกลงกับบริษัท
หลกัทรพัยท่ีเปนเจาหน้ีจํ านวน 4 ราย (แตปจจุบันเหลือ 3 ราย เน่ืองจากมีการโอนหน้ีใหสถาบันการเงิน 3 
แหง) เพือ่ปรับตารางการชํ าระคืนเงินท้ังสิ้น 476.9 ลานบาท โดยไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางป 2543-
2548

ยอดคงคางและการชํ าระคืนแสดงดังน้ี
ป ชํ าระคืน (พันบาท) ยอดคงคาง (พันบาท)

476,911
2543 7,153 469,758
2544 7,153 462,605
2545*         19,076    443,529
2546 52,460    391,069
2547 57,230    333,839
2548 333,839                -

หมายเหตุ: *ไดชํ าระคืนแลวในไตรมาส 1 ป 2545

ในอดีตบรษิทัไดใชเงินสดจากการดํ าเนินงานในการชํ าระคืน และคาดวาจะสามารถใชกระแสเงินสด
จากการดํ าเนินงานชํ าระคืนหน้ีขางตนไดในอนาคต ซ่ึงในปจจุบันบริษัทมีเงินสดเพียงพอสํ าหรับยอดคงคาง
ท้ังจํ านวน

สภาพคลอง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํ าเนินงานของบริษัทในป 2544 และไตรมาส 2 ป 2545 เทากับ       

-35.30 ลานบาท และ �6.06 ลานบาท ตามลํ าดับ สาเหตุหน่ึงมาจาก ณ สิ้นป 2544 บัญชีเงินใหกูยืมและ
ลกูหน้ีของบริษัทเพิ่มข้ึนจากป 2543 ถึง 60.3 ลานบาท และมีรายการตัดจายคาธรรมเนียมใบอนุญาตการ
จดัจ ําหนายหลักทรัพยคางจาย 20.0 ลานบาท และในป 2544 บริษัทไดลดทุนจดทะเบียนและจายคืนทุนให
ผูถอืหุนในอตัราหุนละ 9.65 บาทหรือจํ านวนเงิน 173.7 ลานบาท ทํ าใหกระแสเงินสดในการจัดหาเงินลด
ลง และในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2545 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลเปน
จ ํานวนเงิน 45 ลานบาท

แหลงท่ีมาของเงินทุน
การลดทุนในป 2542 และ 2544 ดูรายละเอียดจากประวัติความเปนมาและพัฒนาการท่ีสํ าคัญ

ของบริษัท
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อตัราสวนหน้ีสิน (เฉพาะหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย) ตอสวนของผูถือหุนต้ังแตป 2542 ถึง 30 
มิถนุายน 2545 มีอัตราสวนท่ีต่ํ าท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัทไมมีหน้ีสินกับสถาบันการเงิน ท้ังน้ีเน่ืองจากแหลงเงิน
ทุนของบรษิทัมาจากสวนของผูถือหุนและกระแสเงินสดจากการดํ าเนินงานในบริษัท

อตัราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ (Net Capital Ratio) ของบริษัทป 2542-2544 และวันท่ี 
28 มิถุนายน 2545 คือ 86%, 187%, 82.31% และ 58.20% ตามลํ าดับ แสดงใหเห็นวาบริษัทมีสภาพ
คลองเพียงพอในการดํ าเนินงาน

สมมุตฐิานในการจัดทํ างบประมาณการทางการเงิน
การจดัทํ าประมาณการในป 2545 น้ัน นํ ามาจากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของบริษัทท่ีดูแล

แตละสายงานเพ่ือนํ ามาประกอบการทํ าประมาณการทางการเงินในครั้งน้ี โดยมีรายละเอียดประมาณการดัง
น้ี
รายได
1. ธรุกิจหลักทรัพย

- มูลคาการซ้ือขายหลักทรัพยเฉลี่ยตอวันประมาณ (Average Daily Volume Turnover) 7,500 ลาน
บาท ส ําหรบัเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2545

- พนักงานสายธุรกิจหลักทรัพยเพิ่มเปน 65 คน ภายในสิ้นป 2545 (รวมพนักงานในสํ านักงานใหญ
และส ํานักงานสาขา)

- สวนแบงการตลาดของธุรกิจหลักทรัพยเฉลี่ยท้ังป 2545 ประมาณ 1.53% โดยมีการประมาณการ
ตามสาขาดังน้ี
- ส ํานักงานใหญ  มีสวนแบงการตลาดประมาณ 1.7% ในครึ่งปหลัง
- สาขาท่ี 1 และ สาขาท่ี 2  มีสวนแบงการตลาดประมาณ 0.40 % ตอสาขา เริ่มเปดดํ าเนินการ
ในไตรมาส 3

- คาสมาชิกโบรกเกอรตลาดหลักทรัพย
- จายแรกเขา 10,000,000 บาท  (รายจายตัดบัญชี 60 เดือน)
- คาธรรมเนียมรายเดือน 0.025% ของมูลคาการซ้ือขายหลักทรัพย มีผลต้ังแตมิถุนายน 2545 
ถงึพฤษภาคม 2548

2. รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
- ประมาณการคาธรรมเนียมจากการเปนท่ีปรึกษาทางการเงินและคาธรรมเนียมการรับประกันการ
จํ าหนายหุนท้ังสิ้นจํ านวน 120 ลานบาท โดยคาธรรมเนียมจาการเปนท่ีปรึกษาทางการเงิน
ประมาณการจากจํ านวนลูกคาท่ีบริษัทเปนท่ีปรึกษา คาธรรมเนียมจากการเปนผูจัดการการจัด
จํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายประมาณการจากจํ านวนลูกคาท่ีบริษัทเปนผูจัดการการ
จ ําหนายและรบัประกันการจํ าหนาย และคาดวาจะทํ าการเสนอขายไดในป 2545 น้ี

- รายไดคาธรรมเนียมตัวแทนจํ าหนายหนวยลงทุน ประมาณการจากขนาดของหนวยลงทุน และคา
ธรรมเนียมท่ีบริษัทคาดวาจะไดรับจํ านวน 30 ลานบาท

3. รายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผล
- ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินคํ านวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสํ าหรับยอดเงิน
ฝากของบริษัท

- ดอกเบี้ยเงินลงทุนในตราสารหนี้ประมาณการจากดอกเบี้ยของตราสารหนี้ท่ีบริษัทลงทุนและคาดวา
จะไดรับ
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- เงินปนผลรับหลักทรัพยจดทะเบียนประมาณการจากเงินปนผลของบริษัทจดทะเบียนท่ีบริษัทลงทุน 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลประกอบการและเงินปนผลในอดีต

คาใชจายในการดํ าเนินงาน
1 . คาใชจายพนักงานประมาณการจากผลตอบแทนของพนักงานท่ีคาดวาจะไดรับตอเดือนกับจํ านวน
พนักงานท่ีเพิ่มข้ึนของบริษัท โดยประกอบดวย 2 สวนหลักคือ
- คาใชจายพนักงาน
1. คาใชจายท่ีแปรผันตามมูลคาการซ้ือขายจะใชเพื่อคํ านวณคาใชจายพนักงานการตลาด
2. คาใชจายคงท่ีสํ าหรับพนักงานท่ีมีเงินเดือนประจํ า
เปรยีบเทียบคาใชจายเก่ียวกับพนักงานป 2544 และ ป 2545
                                                                                    หนวย: บาท

ป2544 ป 2545
คาใชจายพนักงาน 59,074,312 110,091,750
คาใชจายในการดํ าเนินงาน 89,738,547 163,926,150
รอยละ 65.83 67.16

ประมาณการคาใชจายเก่ียวกับพนักงานท่ีเพิ่มข้ึนในป 2545 เน่ืองจากมีจํ านวนพนักงานและมูลคา
การซ้ือขายเพิ่มข้ึน

- ประมาณการจํ านวนพนักงานท้ังหมดของบริษัท 150 คน (รวมพนักงานดานการตลาด)
2. คาตอบแทนกรรมการประมาณการจากคาตอบแทนเบี้ยประชุมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
3. คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานท่ี อุปกรณเทากับ 28.45 ลานบาทคิดเปนรอยละ 17 ของคาใชจายใน
การดํ าเนินงาน โดยเพ่ิมข้ึนจากป 2544 เทากับ 8.39 ลานบาท ประมาณการท่ีเพิ่มข้ึนรวมคาใชจายใน
การขยายพีน้ท่ีสํ านักงานใหญและสํ านักงานสาขา

4. คาใชจายอืน่ เปนการประมาณการคาใชจายอื่น ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต

(3) ปจจยัและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดํ าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต
ปจจัยหลักท่ีอาจมีผลตอการดํ าเนินงานหรือฐานะทางการเงินในอนาคต ไดแก ภาวะเศรษฐกิจ  

ความเชื่อม่ันของนักลงทุนท้ังในและตางประเทศตอการลงทุนในหลักทรัพยในประเทศไทย อัตราดอกเบี้ย 
อตัราคาธรรมเนียมข้ันต่ํ า หากภาวะและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไมไปในทิศทางฟนตัว จะมีผลกระทบ
ตอความเชื่อม่ันของนักลงทุน ทํ าใหนักลงทุนไมกลาลงทุนในประเทศไทย หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีอัตราท่ี
สูงจะทํ าใหนักลงทุนสนใจผลตอบแทนในสถาบันการเงินมากกวาใหความสนใจมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
นอกจากน้ีอกีปจจยัท่ีส ําคัญก็คือ อัตราคาธรรมเนียมข้ันต่ํ า หากมีการเปดเสรีคาธรรมเนียมในอนาคต จะทํ า
ใหเกิดการแขงขันอยางรุนแรงระหวางบริษัทหลักทรัพย อาจมีผลกระทบตอรายไดได

บริษัทไดตระหนักถึงปญหาขางตน จึงไดวางนโยบายในการขยายการใหบริการดานวาณิชธนกิจ 
การรบัประกันการจ ําหนายหลักทรัพย ดานการบริการการจัดการลงทุน เพื่อใหบริษัทมีแหลงรายไดท่ีหลาก
หลายในขณะเดียวกัน

13. ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ
- ไมมี �
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