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12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1  งบการเงิน 

1.  สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 จากรายงานผูตรวจสอบบัญชี คือ นางเกษรี ณรงคเดช ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 76 จาก

สํานักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งไดตรวจสอบ งบการเงินสําหรับป 2543/2544  2544/2545 2545/2546 ส้ิน
สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 2545 และ 2546 ตามลําดับ และไดตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดครึ่งปแรกของป 
2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 อันประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด มีความเห็นวา งบการเงินไดแสดงฐานะการเงิน การเปลี่ยน
แปลงในสวนของผูถือหุน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป  

 
2.  ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท  

งบการเงินของบริษัทยอนหลัง 3 ป และงวดลาสุด ประกอบดวย 
- งบการเงินป 2543/2544   ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2543 - วันที่ 31 มีนาคม 2544 
- งบการเงินป 2544/2545   ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2544 - วันที่ 31 มีนาคม 2545 
- งบการเงินป 2545/2546  ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2545  - วันที่ 31  มีนาคม 2546 
- งบการเงินป 2546/2547 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2546 (งวด 6 เดือน) 
 
อนึ่ง ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติให
เปล่ียนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท จากเดิมส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม เปนวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อใหสอด
คลองกับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทใหญของบริษัท โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีแรกของการเปลี่ยน
แปลง เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และรอบบัญชีตอๆไป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปถัดไป ซึ่งบริษัทไดรับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 
18 กันยายน 2546 
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บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย)  จํากัด (มหาชน) 

งบดุล     

    หนวย : พันบาท 

  2543/ 2544 2544/2545 2545/2546 2546/2547 
  เม.ย.-มี.ค. เม.ย.-มี.ค. เม.ย.-มี.ค.  เม.ย. – ก.ย. 2546 

สินทรัพย     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 580,217 545,838 1,502,516 1,299,935 
เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน 120,774 199,152 265,166 81,146 
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน     

  เงินลงทุนช่ัวคราว - สุทธิ 102,928 106,721 111,257 463,199 
  เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ 23,213 7,820 18,310 18,080 

               เงินลงทุนสุทธิ 126,141 114,541 129,567 481,279 
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 133,106 143,043 5,402 92,352 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ     

 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 742,847 1,380,756 1,197,469 3,825,257 
 ดอกเบี้ยคางรับ 26,067 26,503 25,805 27,452 
         รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 768,914 1,407,259 1,223,274 3,852,709 
 หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (425,713) (414,206) (412,612) (411,334) 
         ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 343,200 993,053 810,662 3,441,375 

อุปกรณ – สุทธิ 102,101 230,275 188,320 167,762 
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน –ซอฟทแวรคอมพิวเตอร – สุทธิ - - 18,138 18,214 
ทรัพยสินรอการขาย 7,457 7,457 7,457 7,457 
เงินใหกูยืมแกพนักงานตามโครงการสวัสดิการ 2,949 2,360 37,124 100,203 
สินทรัพยอื่น 45,672 111,367 70,104 68,686 

รวมสินทรัพย 1,461,617 2,347,086  3,034,456 5,758,409 
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     หนวย : พันบาท 

  2543/ 2544 2544/2545 2545/2546 2546/2547 
  เม.ย.-มี.ค. เม.ย.-มี.ค. เม.ย.-มี.ค.  เม.ย. – ก.ย. 2546 
 หนี้สินและสวนของผูถือหุน     
เงินกูยืม - 95,453 - - 
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยระหวางบริษัทหลักทรัพย 3,334 13,308 75,981 115,843 
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 425,355 960,323 590,391 2,469,509 
ประมาณการหนี้สิน 10,627 10,627 15,627 17,327 
คาใชจายคางจาย 30,023 128,338 126,454 508,369 
หนี้สินอื่น 4,639 19,972 12,782 45,709 
 รวมหนี้สิน 473,978 1,228,021 821,235 3,156,757 
สวนของผูถือหุน     
      ทุนเรือนหุน     
 ทุนจดทะเบียน     
       หุนสามัญ 550,000,000 หุน และหุนสามัญ 

560,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท ณ วัน
ที่ 31 มีนาคม  และ 30 กันยายน 2546 ตาม
ลําดับ  และ หุนสามัญ 150,000,000 หุน มูลคา
หุนละ 10.00 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 
และ 2545 

1,500,000 1,500,000 2,750,000 2,800,000 

 ทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระเต็มมูลคาแลว 
หุนสามัญ 467,227,171 หุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท 
ณ วันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน 2546 และ 
150,000,000 หุนมูลคาหุนละ 10 บาท ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2544 และ 2545 
    สํารองตามกฎหมาย 

1,500,000 1,500,000 2,336,136 2,336,136 
 
 
 
 

13,276 
      กําไร(ขาดทุน)สะสม (512,361) (380,935) (122,915) 252,240 
 รวมสวนของผูถือหุน 987,639 1,119,065 2,213,221 2,601,652 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,461,617 2,347,086 3,034,456 5,758,409 
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งบกําไรขาดทุน  

  หนวย : พันบาท 

  2543/ 2544 2544/2545 2545/2546 2546/2547 
  เม.ย.-มี.ค. เม.ย.-มี.ค. เม.ย.-มี.ค. เม.ย..-ก.ย. 2546 

รายไดธุรกิจหลักทรัพย     
 คานายหนา 369,324 665,278 992,421 1,180,459 
 คาธรรมเนียมและบริการ 1,994 37,201       82,278 58,272 
 กําไร(ขาดทุน)จากการซื้อขายหลักทรัพย 5,119 (3,851) 17,009 393 
 ดอกเบี้ยและเงินปนผล 17,934 16,220        19,164 13,521 
 ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 3,956 4,180        10,939 9,193 

       รายไดอื่น 6,803 12,732 9,178 14,479 
    รวมรายได  405,130 731,760 1,130,989 1,276,317 

คาใชจาย     
       คาใชจายในการกูยืมเงิน 813 2,130        3,206 1,959 
       คาธรรมเนียมและบริการจาย 9,804 19,912 23,272 27,278 
        หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 905 (9,514) 2,577 (1,278) 

 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 239,427 370,132 494,441 545,609 
 คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 127,916 143,579 205,839 104,757 
 คาภาษีอากร 1,345 1,668 1,858 984 
 คาตอบแทนกรรมการ - - 3,100 2,200 
 คาใชจายอื่น 92,280 72,428 85,866 37,963 
     รวมคาใชจาย 472,491 600,335 820,159 719,472 

 กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได (67,360) 131,425 310,830 556,845 
ภาษีเงินได - - 52,809 168,415 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (67,360) 131,425 258,021 388,430 
กําไร(ขาดทุน)ตอหุน (0.22) 0.44 0.75 0.83 
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน)*  300,000 300,000 345,358 467,227 
หมายเหตุ : รายการในงบการเงิน ป 2545/2546 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 และงวด 6 เดือนแรกป 2546/2547 สิ้นสุด ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2546  ไดถูกจัดกลุมใหมตามขอกําหนดประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย เร่ืองแบบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทหลักทรัพยลงวันที่ 19 ธันวาคม 2545 ดังนั้นเพื่อ
การเปรียบเทียบ บริษัทจึงไดแสดงขอมูลของงบการเงินป 2543/2544 และ ป 2544/2545 ตามการจัดกลุมใหมในตา
รางขางตน 

 
* ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545 ผูถือหุนไดอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่
ตราไวจาก มูลคาหุนละ 10.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 5 บาท  ดังนั้นเพื่อการเปรียบเทียบจึงไดปรับมูลคาหุนที่ตราไว
ในทุกปตามตารางขางตนเปนมูลคาหุนละ 5 บาท 
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อัตราสวนทางการเงิน     
     

  2543/2544 2544/2545 2545/2546 2546/2547 

  เม.ย.-มี.ค. เม.ย.-มี.ค. เม.ย.-มี.ค. เม.ย.-ก.ย. 2546 
อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability 
Ratio) 

    

 อัตรากําไรขั้นตน(%) 97.11 98.26 97.41 97.78 
 อัตรากําไรสุทธิ(%) -16.63 17.96 22.81 30.43 
 อัตราผลตอบแทนผูถือหุน(%) -6.60 12.48 15.49  16.13* 
 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน(%) 25.49 10.28 29.64  4.56* 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency 
Ratio) 

    

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย(%) -4.46 6.90 9.58  8.84* 
 อัตราการหมุนของสินทรัพย(เทา) 0.27 0.38 0.42  0.29* 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)     
 อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินกู(เทา) NA 7.25 N.A. N.A. 
 อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอเงินกู(เทา) NA 18.03 N.A. N.A. 
 อัตราสวนสินทรัพยคลองตัวตอสินทรัพยรวม(%) 46.23 29.48 54.59 22.87 
 อัตราสวนสินทรัพยกอรายไดตอสินทรัพยรวม(%) 69.50 73.32 53.32 76.67 
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน(เทา) 0.48 1.10 0.37 1.21 
 อัตราการจายเงินปนผล(%) - - - - 

อัตราสวนอื่นๆ     
 อัตราสวนเงินลงทุนในหลักทรัพยตอสินทรัพย(%) 8.63 4.88 4.27 8.36 
 เงินกองทุนสภาพคลองสุทธิ คํานวณตามเกณฑของสํานัก
งาน ก.ล.ต.(%) 

 
207.40 

 
78.09 

 
294.48 

 
99.72 

 
หมายเหตุ : อัตราสวนผลตอบแทนของผูถือหุน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย และอัตราหมุนของสิน

ทรัพย ของป 2546/2547 (เม.ย. – ก.ย. 2546) เปนการคํานวณจากตัวเลข 6 เดือนและไมไดคํานวณใหเปนอัตราสวนตอป 



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 - 60 

12.2  คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

1. ผลการดําเนินงาน 

รายไดจากธุรกิจหลักทรัพย 
รายไดธุรกิจหลักทรัพยของบริษัทในป 2544/2545 มีจํานวน 719.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2543/2544 ที่มี

จํานวนเทากับ 398.33 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 80.51 อันเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นอยางมากของราย
ไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยซึ่งเปนรายไดหลักที่มีสัดสวนกวารอยละ 90 ของรายไดรวม  กลาวคือ รายไดคานาย
หนาซื้อขายหลักทรัพยไดเพิ่มขึ้นจาก 369.32 ลานบาท ในป 2543/2544 เปน 665.28 ลานบาท ในป 2544/2545 
หรือคิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 80.13  ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากการการรวมกิจการของบริษัทกับบริษัทหลักทรัพย 
หยวนตา (ประเทศไทย) จํากัด โดยบริษัทรับโอนบัญชีลูกคาจากหยวนตา ซึ่งเปนโบรกเกอรที่มีสัดสวนมูลคาการซื้อ
ขายเปนอันดับหนึ่งในป 2544 สําหรับในป 2545/2546 บริษัทมีรายไดธุรกิจหลักทรัพยรวมจํานวน 1,121.81 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของป 2544/2545 ที่มีจํานวน 719.03 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 
56.02 ทั้งนี้เนื่องมาจากการปรับตัวสูงขึ้นของรายไดคานายหนา  โดยรายไดคานายหนาไดเพิ่มขึ้นจาก 665.28 ลาน
บาท ในป 2544/2545 เปน 992.42 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 49.17 ทั้งนี้เนื่องมาจากการปรับตัวเพิ่มสูง
ขึ้นของมูลคารวมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ประกอบกับการประกาศใชคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพยขั้นต่ําใน
อัตรารอยละ 0.25 ซึ่งเริ่มตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2545 เปนตนมา จากเดิมที่เปดเสรีคาธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย  
ทําใหแนวโนมการแขงขันดานราคาลดลง  และสงผลใหบริษัทมีแนวโนมของรายไดคานายหนาซื้อขายหลักทรัพยเพิ่ม
ขึ้น   

บริษัทมีรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการในป 2543/2544 ป 2544/2545 และป 2545/2546 จํานวน 1.99 
ลานบาท 37.20 ลานบาท และ 82.28 ลานบาทตามลําดับ รายไดที่เพิ่มขึ้นอยางมากในป 2544/2545 เปนผลมาจาก
การที่บริษัทเริ่มใหบริการ การเปนที่ปรึกษาทางการเงินและจัดจําหนายหลักทรัพยในชวงปลายป 2544 ซึ่งตรงกับรอบ
บัญชีของบริษัทในป 2544/2545 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546   

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีรายไดธุรกิจหลักทรัพย
จํานวน  1,261.84 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 95.19  เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของป 2545/2546 ที่มีจํานวน  646.46 
ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคานายหนา ซึ่งเปนผลมาจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลัก
ทรัพยในชวงดังกลาวมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น   นอกจากนี้บริษัทมีรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการจํานวน  58.27 
ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางมากจากระยะเดียวกันของป 2545/2546 ที่มีจํานวน 29.10  ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได
เพิ่มขึ้นจากการเปนที่ปรึกษาทางการเงินจากความตองการระดมทุนของธุรกิจตางๆที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น 

 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับรวมของบริษัท สําหรับป 2543/2544  ป 2544/2545 ป 2545/2546 
และครึ่งปแรกป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 มีจํานวน 768.91 ลานบาท 1,407.26 ลานบาท 
1,223.27 ลานบาทและ 3,852.71  ลานบาทตามลําดับ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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หนวย : ลานบาท ป 2543/2544 ป 2544/2545 ป 2545/2546 ป 2546/2547 
เม.ย.-ก.ย. 2546 

เงินใหกูยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย 30.07 124.20 213.15  814.45 
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด 296.87 843.84 590.49  2,620.62 
ลูกหนี้อื่น* 415.91 412.73 393.83  390.19 
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 742.85 1,380.76 1,197.47  3,825.26 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ 26.07 26.50 25.80 27.45 
รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับ 

768.91 1,407.26 1,223.27  3,852.71 

หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (425.71) (414.21) (412.61)  (411.33) 
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอก
เบี้ยคางรับสุทธิ 

343.20 993.05 810.66  3,441.38 

 หมายเหตุ * ลูกหนี้ดอยคุณภาพที่บริษัทระงับการรับรูรายได 
  

บริษัทมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในป 2543/2544 ป 2544/2545 ป 2545/2546 จํานวน 425.71 ลานบาท 
414.21 ลานบาทและ 412.61 ลานบาทตามลําดับ สําหรับครึ่งปแรกของป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 
2546 บริษัทมีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 411.33 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทไดจําแนกลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอก
เบี้ยคางรับตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. เรื่องการจัดทําบัญชีที่เกี่ยวกับลูกหนี้ดอยคุณภาพของบริษัทหลักทรัพย 
โดยบริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนสําหรับมูลหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ ซึ่งรายละเอียดการจัดชั้นลูกหนี้
และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนดังนี้ 

 
 

หนวย : ลานบาท ป 2543/2544 ป 2544/2545 ป 2545/2546  ป 2546/2547 
เม.ย. – ก.ย. 

 ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคาง

รับ 

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ 

ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคาง

รับ 

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ 

ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยคาง

รับ 

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ 

ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ย
คางรับ 

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญ 

มูลหนี้ปกติ 327.11 - 968.73 - 804.41 - 3,437.49   - 
มูลหนี้จัดชั้นตํ่ากวา
มาตรฐาน 

24.37 8.28 30.35 6.03 20.44 14.19 15.82 11.93 

มูลหนี้จัดชั้นสงสัย
จะสูญ 

417.43 417.43 408.18 408.18 398.42 398.42 399.40 399.40 

รวม 768.91 425.71 1,407.26 414.21 1,223.27 412.61 3,852.71 411.33 

หนี้ดอยคุณภาพของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 จํานวน  415.22 ลานบาท บริษัทไดระงับการรับรูราย
ไดเฉพาะเงินตนเปนจํานวน  390.19 ลานบาท ซึ่งหนี้ดอยคุณภาพดังกลาวสวนใหญเปนผลมาจากลูกหนี้เงินใหกูยืม
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เพื่อซื้อหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย นิธิภัทร จํากัด ที่เกิดขึ้นกอนการเขามาถือหุนของกิมเอ็ง โฮลดิ้งส ซึ่งมีจํานวน 
406.15 ลานบาท โดยหนี้จํานวนนี้บริษัทไดพยายามติดตามเรียกเก็บหนี้ทุกรายใหเร็วที่สุด โดยหากไมสามารถ
ประนีประนอมเรียกชําระหนี้ไดก็ไดดําเนินการฟองรองตอศาลเพื่อการดําเนินการขั้นตอไป และเปนหนี้ดอยคุณภาพที่
เกิดขึ้นจากลูกหนี้ภายหลังการเขามาถือหุนของกิมเอ็ง โฮลดิ้งส เพียง  9.07 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากการที่บริษัทมี
ความระมัดระวังในการคัดเลือกลูกคา การมีระบบการปลอยสินเชื่อที่รัดกุม โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมี
ลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยประเภทเงินสด (Cash Account) รอยละ  91.36 ประเภทการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย (Credit Balance Account) รอยละ 7.90 และประเภทการซื้อขายดวยระบบอินเตอรเน็ตรอยละ 0.74 
 

คาใชจายในการดําเนินงาน 
คาใชจายในการดําเนินงานในป 2543/2544 ป 2544/2545 และป 2545/2546   มีจํานวนรวมเทากับ 460.97 

ลานบาท 587.81 ลานบาท และ 791.10 ลานบาทตามลําดับ โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 27.52 และรอยละ 34.58 
ตามลําดับ คาใชจายในการดําเนินงานสวนใหญเปนคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน และคาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่
และอุปกรณ กลาวคือ ในป 2544/2545 และ 2545/2546 บริษัทมีคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานจํานวน 370.13 ลาน
บาทและ 494.44 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นสวนหนึ่งเปนผลมาจากการจายคาตอบ
แทนใหกับเจาหนาที่การตลาดที่สัมพันธกับมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้น  นอกจากนั้นบริษัทมีคาใชจายเกี่ยว
กับอาคารสถานที่และอุปกรณ จํานวน 143.58 ลานบาทและ 205.84 ลานบาทตามลําดับ ทั้งนี้คาใชจายดังกลาวเพิ่ม
ขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น ในป 2544/2545 และ 2545/2546 บริษัทมีคาใชจายอื่นจํานวน 
72.43 ลานบาทและ 85.87 ลานบาทตามลําดับ โดยคาใชจายอื่นประกอบดวยคาใชจายตางๆทั่วไป โดยคาใชจายที่
มียอดสูงในป 2545/2546 ไดแก คาบริการขอมูลขาวสาร จํานวน 17.78 ลานบาท, คาธรรมเนียมการโอนเงินจายให
ธนาคารจํานวน 7.09 ลานบาท, คาเลี้ยงรับรองและสงเสริมการขายจํานวน 17.35 ลานบาท เปนตน  

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีคาใชจายในการดําเนิน
งานจํานวน 691.51 ลานบาท โดยคาใชจายในการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งมีจํานวน 
545.61  ลานบาท และคาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ ซึ่งมีจํานวน 104.76 ลานบาท โดยคาใชจายใน
การดําเนินงานดังกลาวไดเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจํานวน 426.68 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน   นอกจากนี้บริษัทมีคาใชจายอื่นจํานวน  37.96 ลานบาท โดยคาใชจายอื่นที่มียอดสูง ได
แก คาบริการขอมูลขาวสารจํานวน  8.98 ลานบาท และคาเลี้ยงรับรองและสงเสริมการขาย จํานวน 11.52  ลานบาท 
เปนตน  
  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
ในป 2545/2546 (เมษายน 2545 – มีนาคม 2546) บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 258.02 ลานบาท  เพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับป 2544/2545 ที่มีผลกําไรจํานวน 131.43  ลานบาท ในขณะที่ในป 2543/2544 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ
จํานวน 67.36 ลานบาท   สําหรับกําไรที่เพิ่มขึ้นในป 2545/2546 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของภาวะการซื้อขายหลัก
ทรัพยที่เพิ่มสูงขึ้นในรอบบัญชีดังกลาวประกอบกับการรับโอนลูกคาซื้อขายหลักทรัพยจากบริษัทหลักทรัพย หยวนตา 
(ประเทศไทย) จํากัด เมื่อตนป 2545 ทําใหรายไดคานายหนาซึ่งเปนรายไดหลักมีสัดสวนรอยละ 87.75 ของรายได
รวมของบริษัทในปนั้นมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 49.17 ในขณะเดียวกันบริษัทยังสามารถบริหารคาใชจายใน
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การดําเนินงานใหลดลงเมื่อเทียบกับรายไดรวมของบริษัท โดยบริษัทมีสัดสวนคาใชจายในการดําเนินงานตอรายได
รวมในป 2544/2545 และ ป 2545/2546 มีสัดสวนรอยละ 80.33 และ 69.95 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับป 2543/2544 
ที่มีสัดสวนรอยละ 113.78    

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 นั้น บริษัทมีกําไรสุทธิ 388.43 
ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันกับปกอนซึ่งมีกําไรสุทธิ  187.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 107.06 เนื่อง
จากการเพิ่มขึ้นของรายไดคานายหนาและคาธรรมเนียม  ทั้งนี้ในชวงดังกลาวบริษัทมีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ  0.83  
บาท  

 
2.  ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 
สินทรัพยรวมของบริษัทป 2545/2546 มีจํานวน 3,034.46 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป 2544/2545 

และ 2543/2544 ที่มีจํานวน 2,347.09 และ 1,461.62 ลานบาท ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นของสินทรัพยในป 
2545/2546 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินที่มีจํานวน 1,379.08 ลานบาทเพิ่มขึ้นอยาง
มากเมื่อเทียบกับป 2544/2545 ที่มีจํานวน 69.93 ลานบาทสําหรับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยในป 2544/2545 เปนผล
มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับสุทธิที่มีจํานวน 993.05 จาก 343.20 ลานบาท ในป 
2543/2544 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 189.35 ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยและเงิน
จายแทนลูกคาสําหรับลูกคาประเภทเงินสดที่มีกําหนดการชําระเงินภายใน 3 วันทําการ ซึ่งเปนไปตามปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นบริษัทมีการเพิ่มขึ้นของอุปกรณจาก 102.10 ลานบาท ในป 
2543/2544 เปน 230.28 ลานบาทในป 2544/2545 หรือคิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ 125.54 การเพิ่มขึ้นดังกลาวสืบ
เนื่องมาจากการควบรวมกิจการของบริษัทมีการควบรวมกับหยวนตา ทําใหบริษัทมีสาขาเพิ่มขึ้นจากจํานวน 17 
สาขา เปน 28 สาขา ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2544 และ 2545 ตามลําดับ  อุปกรณสํานักงานจึงเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการปรับ
ปรุงสํานักงานตางๆดวย  และในป 2544/2545 บริษัทมีการเปลี่ยนเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินแบบทวงถามที่มีอยู
จํานวน 480 ลานบาท เปนเงินฝากธนาคาร จึงทําใหบริษัทมีเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก 180.28 
ลานบาท ในป 2543/2544 เปน 676.06 ลานบาท ในป 2544/2545   

ในงวด 6 เดือนแรกของป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีสินทรัพยรวม  5,758.41 
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ  89.77  เมื่อเปรียบเทียบกับ ป 2545/2546 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับสุทธิจาก 810.66 เปน  3,441.37  ลานบาท 
 

เงินลงทุนในหลักทรัพย 
ในป 2545/2546 ป 2544/2545 และป 2543/2544 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ 129.57 ลานบาท  

114.54 ลานบาท และ 126.14 ลานบาท ตามลําดับ โดยเงินลงทุนในหลักทรัพยสวนใหญเปนการลงทุนในตราหนี้
ระยะสั้นซึ่งมีจํานวน 102.54 ลานบาท  105.98 ลานบาท และ 102.90 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 
79.14 รอยละ 92.53 และรอยละ 81.58 ของมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยรวม ทั้งนี้ในป 2545/2546 ไดรวมการลง
ทุนในพันธบัตรที่รัฐบาลค้ําประกันจํานวน 12.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.65 เพื่อนําไปใชเปนหลักทรัพยค้ําประกัน
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ในการใชสินเชื่อจากธนาคาร โดยเงินลงทุนดังกลาวไดรวมเงินลงทุนในหุนสามัญและหุนกูภาคเอกชนซึ่งเปนหลัก
ทรัพยที่ซื้อเพิ่มเติมจากหยวนตาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2545  

ในงวด 6 เดือนแรกของป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ
จํานวน  481.28 ลานบาท โดยเงินลงทุนในหลักทรัพยสวนใหญเปนการลงทุนในตราหนี้ระยะสั้นซึ่งมีจํานวน  463.20  
ลานบาท ซึ่งประกอบดวยตราสารหนี้เพื่อคาที่ออกโดยบริษัทเอกชนจํานวน 325.40 ลานบาท ,ตราสารหนี้เผ่ือขาย ได
แก ตั๋วแลกเงินบริษัทเอกชนที่มีธนาคารอาวัลจํานวน  69.96 ลานบาท รับซ้ือลด ,ตราสารหนี้ที่จะถึงกําหนดภายใน 1 
ปไดแก พันธบัตรรัฐวิสาหกิจรัฐบาลค้ํา และตราสารหนี้บริษัทเอกชน จํานวน 63.31 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีตราสาร
ทุนเพื่อคา ประกอบดวยตราสารทุนที่ไดมาจากการความผิดพลาดในการซื้อใหลูกคาจํานวน 3.20 ลานบาทและตรา
สารทุนอีกสวนหนึ่งมาจากที่เหลือจากการจัดจําหนายประเภทรับประกันผลการจําหนายแบบแนนอน (Firm 
Underwriting) จํานวน 0.44 ลานบาทและสวนสุดทายมาจากหลักทรัพยที่ซื้อจากหยวนตาจํานวน  0.89 ลานบาท   
 

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบ้ียคางรับ 
ในป 2544/2545 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับมีจํานวน 1,407.26 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับป 2543/2544 ซึ่งมีจํานวน 768.91 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่มรอยละ  83.02   ลูกหนี้ดังกลาวเปนลูก
หนี้ดอยคุณภาพจํานวน 441.80 ลานบาท ซึ่งมีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับป 2543/2544 ที่มีจํานวน 438.53 ลานบาท  
ทั้งนี้บริษัทไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเต็มจํานวนแลว 

ในป 2545/2546 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับจํานวน 
1,223.27 ลานบาท โดยเปนหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 418.86 ลานบาท จําแนกเปนลูกหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
จํานวน 20.44 ลานบาท และลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญจํานวน 398.42 ลานบาท  ทั้งนี้บริษัทไดมีการตั้งสํารองเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญจํานวน 412.61 ลานบาท ซึ่งหนี้ดอยคุณภาพจํานวนดังกลาวสวนใหญเปนผลมาจากลูกหนี้เงินใหกูยืม
เพื่อซื้อหลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย นิธิภัทร จํากัด ที่เกิดขึ้นกอนการเขามาถือหุนของกิมเอ็ง โฮลดิ้งส ซึ่งมีจํานวน 
410.55 ลานบาท และเปนหนี้ดอยคุณภาพที่เกิดขึ้นจากลูกหนี้ภายหลังการเขามาถือหุนของกิมเอ็ง โฮลดิ้งส เพียง 
8.31 ลานบาท 

ในงวด 6 เดือนแรกของป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและ
ดอกเบี้ยคางรับจํานวน 3,852.71 ลานบาท โดยเปนหนี้ดอยคุณภาพจํานวน 415.22 ลานบาท จําแนกเปนลูกหนี้จัด
ชั้นต่ํากวามาตรฐานจํานวน 15.82 ลานบาท และลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญจํานวน 399.40 ลานบาท  ทั้งนี้บริษัทไดมี
การตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 411.33 ลานบาท 
 

เงินกูยืม 

ในงวด 6 เดือนแรกของป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 และป 2545/2546 บริษัทไมมีเงิน
กูยืม เปรียบเทียบกับป 2544/2545 ที่มีจํานวน 95.45 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการลดลงในเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารจํานวน 5.45 ลานบาทและการคืนเงินกูทั้งหมดของหยวนตาจํานวน 90 ลานบาท  
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ประมาณการหนี้สิน 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 และ 2545 บริษัทมีประมาณการหนี้สินจํานวน 10.63 ลานบาท โดยเปนหนี้สินที่
มีพันธะตองจายใหกับบริษัทเงินทุน นิธิภัทร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญเดิม ถาลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่บริษัท
ยังไมไดรับโอนมาจากบริษัทเงินทุน นิธิภัทร จํากัด (มหาชน) ไมสามารถเรียกเก็บชําระหนี้ไดจํานวนประมาณ 10.63 
ลานบาท ตามหนังสือโอนทรัพยสิน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539 อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 และ 30 
กันยายน 2546 บริษัทมียอดประมาณการหนี้สินเพิ่มเปน 15.63 และ 17.33 ลานบาท โดยประมาณการหนี้สินดัง
กลาวไดรวมพันธะที่ตองจายขางตนจํานวน 10.63 ลานบาท  ทั้งนี้ตามงบการเงินเดิมกอนการจัดกลุมใหมมิไดมีการ
แยกรายการประมาณการหนี้สินออกมาแตไดรวมไวในหนี้สินอื่น 
 

หนี้สินอื่น  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีหนี้สินอื่นจํานวน 28.41 ลานบาท ในขณะที่ป 2544/2545 และป 

2543/2544 บริษัทมีหนี้สินอื่นจํานวน 30.60 ลานบาท และ 15.27 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งหนี้สินอื่นดังกลาวไดรวม
หนี้สินที่บริษัทมีพันธะตองจายใหกับบริษัทเงินทุน นิธิภัทร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญเดิม  ถาลูกหนี้ธุรกิจ
หลักทรัพยที่บริษัทยังไมไดรับโอนมาจากบริษัทเงินทุน นิธิภัทร จํากัด (มหาชน) ไมสามารถเรียกชําระหนี้ไดจํานวน
ประมาณ 10.63 ลานบาท ตามหนังสือโอนทรัพยสิน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539  

ในงวด 6 เดือนแรกของป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีหนี้สินอื่นจํานวน 45.71 
ลานบาท  
 

สภาพคลอง 
สภาพคลองของบริษัทในรอบบัญชีป 2545/2546 หากพิจารณาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานพบ

วามีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบจํานวน 971.03 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินให
กูยืมแกสถาบันการเงินในรูปเงินฝากตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้นเมื่อทวงถามจํานวน 1,310.59 ลานบาท และการลดลง
ของเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยจํานวน 369.93 ลานบาท ในขณะที่ป 2544/2545 มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานเปน
บวกจํานวน 577.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับป 2543/2544 ที่มีกระแสเงินสดจากการดําเนิน
งานติดลบจํานวน 58.49 ลานบาท ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 131.43 ลานบาท  และเจาหนี้
ธุรกิจหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจํานวน 534.37 ลานบาท รวมทั้งมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอื่นๆเพิ่มขึ้นเพื่อใหสอดคลอง
กับปริมาณธุรกิจหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้น 

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานติดลบจํานวน 186.89 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงานเปนบวกจํานวน 256.90 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นอยางมากของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ย
คางรับซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้น 2,627.79 ลานบาท  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิในป 2545/2546 ยังคงติดลบอยางตอเนื่องจากป 2544/2545 และป 
2543/2544  โดยมียอดติดลบจํานวน 57.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2544/2545 และ 2543/2544 ที่มีจํานวนติดลบ
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176.78 ลานบาท และ 48.02 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งนี้เปนผลมาจากการที่บริษัทมีการลงทุนในอุปกรณสํานักงาน
สําหรับการขยายสาขาและการปรับปรุงสํานักงานสาขาเดิมเพิ่มขึ้น  

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจ
กรรมลงทุนสุทธิติดลบจํานวน 15.69 ลานบาท เทียบกับยอดติดลบจํานวน 37.85 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 
2545/2546 ทั้งนี้เนื่องจากการลดลงของเงินลงทุนระยะยาวและการลงทุนในอุปกรณสํานักงาน  

สําหรับกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ ในป 2545/2546 เปนบวกจํานวน 743.21 ลานบาท ทั้ง
นี้เนื่องจากบริษัทมีการจัดหาเงินทุนจากการเพิ่มทุน สวนในป 2544/2545 กระแสเงินสดไดมาจาก   กิจกรรมจัดหา
เงินสุทธิเปนบวกจํานวน 95.45 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทมีการจัดหาเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศจํานวน 
95.45 ลานบาท ในขณะที่ในป 2543/2544 บริษัทไมมีการกูยืมเงิน  แตไดใชเงินทุนจากสวนของผูถือหุนเปนหลัก  

สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2546/2547 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทไมมีการกูยืมเงินหรือเพิ่ม
ทุนใดๆ 
 

แหลงที่มาของเงินทุน 
ภายหลังจากที่บริษัท กิมเอ็ง  โฮลดิ้งส จํากัด ไดเขามาเปนผูถือหุนใหญในบริษัทตั้งแตป 2541 บริษัทไดมีการ

เพิ่มทุนชําระแลวจาก 1,000 ลานบาท เปน 1,500 ลานบาท และ 2,336.14 ลานบาท  ในป 2542 และป 2545 ตาม
ลําดับ  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทมีสวนของผูถือหุน 2,601.65  ลานบาท มีสํารองตามกฎหมาย 13.28 ลาน
บาท มีกําไรสะสม 252.24 ลานบาทและมีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเทากับ  1.21 เทา ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว
จะเห็นวาเงินทุนที่บริษัทมีอยูเปนเงินทุนระยะยาวจากสวนของผูถือหุนและเงินทุนหมุนเวียนจากการดําเนินงาน ซึ่งใน
อนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกรรมการจัดจําหนายหลักทรัพย และการออกผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ  รวมถึง
การลงทุนขยายสาขาตามความเหมาะสม  ซึ่งตองใชเงินทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว บริษัทจึงมีนโยบายที่จะ
ระดมทุนโดยผานตลาดทุน เพื่อใหแหลงที่มาของเงินทุนสอดคลองกับแหลงใชไปของเงินทุน 

สําหรับการดํารงกองทุนสภาพคลองสุทธิตอหนี้สินทั่วไปของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 เทากับรอยละ  
99.72 ซึ่งมากกวาเกณฑขั้นต่ําที่รอยละ 7 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนดไว 
 


