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ที สลบ. 003/2564
วันที 24 กุมภาพันธ์ 2564
เรือง คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการประจําปี สิน. สุดวันที 31 ธันวาคม 2563
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทีประชุมคณะกรรมการของ บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครั.งที
1/2564 ประชุมเมือวันที 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมตั ิงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั
ย่อยฉบับตรวจสอบสําหรับปี สิน. สุดวันที 31 ธันวาคม 2563 โดยในปี 2563 บริษทั มีกาํ ไรสําหรับปี (ส่วนทีเป็ นของ
บริษทั ใหญ่) จากงบการเงินรวมจํานวน 568 ล้านบาท และคิดเป็ นกําไรต่อหุน้ หุน้ ละ 0.28 บาท ซึงลดลงร้อยละ 42
เมือเทียบกับปี ก่อน บริษทั ขอชี.แจงสาเหตุการเปลียนแปลงของกําไรสําหรับปี 2563 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน ดังนี.
1. รายได้
ในปี 2563 บริษทั มีรายได้รวมจากงบการเงินรวมจํานวน 2,829 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมือ เทียบกับปี ก่อน ซึง
มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงในกําไรและผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน รายได้ทีสาํ คัญมี ดังนี.
1.1 รายได้ค่านายหน้า
ในปี 2563 บริษัทมีรายได้ค่านายหน้า 914 ล้านบาท เพิมขึ.นร้อยละ 31 เมือเทียบกับปี ก่อน รายได้ค่านายหน้า
ดังกล่าวประกอบด้วยค่านายหน้าจากการซื.อขายหลักทรัพย์ 705 ล้านบาท และค่านายหน้าจากการซื.อขายสัญญา
ซื.อขายล่วงหน้า 209 ล้านบาท รายได้ค่านายหน้าทีเพิมขึ.นมาจากทั.งธุร กิจหลักทรัพ ย์และธุร กิจสัญญาซื. อขาย
ล่วงหน้าเนืองจากมูลค่าการซื.อขายรายวันเฉลียของ SET และ TFEX ทีเพิมขึน. และส่วนแบ่งการตลาดของบริษทั ที
เพิมขึน.
1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ในปี 2563 บริษทั มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 923 ล้านบาท เพิมขึ.นร้อยละ 17 เมือเทียบกับปี ก่อน สาเหตุ
หลักมาจากการเพิมขึน. ของรายได้ค่าธรรมเนียมการซื.อขายหน่วยลงทุนของบริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ
จํากัด (บริษทั จัดการกองทุนรวมทีเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ) และการเพิมขึน. ของรายได้ค่าธรรมเนียมตัวแทนซื.อขาย
หน่วยลงทุนของบริษทั
1.3 รายได้ดอกเบี.ย
ในปี 2563 บริษทั มีรายได้ดอกเบี.ย 187 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 เมือเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักเนืองจากการ
ลดลงของรายได้ดอกเบี.ยเงินให้กยู้ ืมเพือซื.อหลักทรัพย์และรายได้ดอกเบี.ยจากเงินฝากในสถาบันการเงิน
1.4 กําไรและผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน
ในปี 2563 บริษทั มีกาํ ไรและผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน 790 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 50 เมือเทียบกับปี
ก่อน เนือ งจากความผันผวนอย่างรุนแรงและการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วของตลาดหุน้ ไทยในเดือนมีนาคม 2563
จึงส่งผลให้กาํ ไรและผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงินของบริษทั ลดลง
2. ค่าใช้จ่าย
ในปี 2563 บริษทั มีค่าใช้จ่ายรวม 2,102 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 เมือเทียบกับปี ก่อน ซึงค่าใช้จ่ายหลักของบริษทั
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่ายดอกเบี.ย ดังนี.
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2.1 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ในปี 2563 บริษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 984 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 เมือเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลัก
เนืองจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าตอบแทนพนักงาน ซึ งเป็ นไปในทางเดียวกับ การลดลงของผลการ
ดําเนินงานของบริษทั
2.2 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ในปี 2563 บริษทั มีค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 597 ล้านบาท เพิมขึน. ร้อยละ 32 เมือเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลัก
มาจากการเพิมขึน. ของค่าธรรมเนียมจ่ายการซื.อขายหลักทรัพย์และและสัญญาซื.อขายล่วงหน้า
2.3 ค่าใช้จ่ายดอกเบี.ย
ในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบี.ย 79 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 44 เมือเทียบกับปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการ
ลดลงของดอกเบี.ยจ่ายของหุน้ กูท้ ีออกโดยบริษทั และค่าใช้จ่ายดอกเบี.ยของธุรกรรมซื.อคืนภาคเอกชน
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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