ทีอ
 พ. 046/2561

วันที 31 ตุลาคม 2561
เรือ
 ง

 จงผลการดําเนินงาน
ชีแ

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง ส์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ ้งผลการดําเนินงานตามงบการเงิน
รวมไตรมาสที 3 ปี 2561 ซึง ยังไม่ผา่ นการสอบทานจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยบริษัทมีกําไรสุทธิเป็ น
จํานวนเงิน 68.27 ล ้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 จํานวนเงิน 184.66 ล ้านบาท ลดลง
ร ้อยละ 63 โดยมีรายละเอีย ดดังนี
รายได ้
 ขายหลักทรัพย์
ค่านายหน ้าจากการซือ
 ขายสัญญาซือ
 ขายล่วงหน ้า
ค่านายหน ้าจากการซือ
ค่าธรรมเนียมและบริการ
 หลักทรัพย์
ดอกเบีย
 เงินให ้กู ้ยืมเพือ
 ซือ
กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
ดอกเบีย
 และเงินปั นผล
รายได ้อืน
 ๆ
รวมรายได ้

ไตรมาสที 3/2561
193.90
10.90
177.13
28.28
(0.38)
47.06
2.72
459.61

(หน่วย:ล ้านบาท)
ไตรมาสที 3/2560
228.27
9.78
172.24
33.37
129.45
54.20
1.34
628.65

 ขายหลักทรัพย์ในไตรมาสที 3 ของปี 2561 จํานวน 193.90 ล ้านบาท
1. บริษัทมีรายได ้จากค่านายหน ้าซือ
 ขายหลักทรัพย์เฉลีย
ลดลงร ้อยละ 15 จากงวดเดียวกันของปี 2560 เนืองจากปริมาณการซือ
 ต่อวันของ
บริษัทลดลงจาก 2,325.27 ล ้านบาทเป็ น 2,124.41 ล ้านบาท
2. ค่าธรรมเนียมและบริการเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ทีแ
 ล ้วเพิม
 ขึน
 4.89 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 3
เนืองจากการเพิม
 ขึน
 ของค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน
 ขายเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ในไตรมาสที 3 ปี 2561 จํานวน 0.38
3. บริษัทมีผลขาดทุนจากการซือ
 ขายเงิน
ล ้านบาท เนืองจากมีการรับรู ้การด ้อยค่าจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมทัง กําไรจากการซือ
ลงทุนและตราสารอนุพันธ์ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
4. ดอกเบีย
 และเงินปั นผลลดลงร ้อยละ 13 จากไตรมาสเดียวกันปี ทีแ
 ล ้วเนืองจากการลดลงของเงินปั น ผลรับ
จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ค่าใช ้จ่าย
ค่าใช ้จ่ายผลประโยชน์พนั กงาน
 มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสือ
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ต ้นทุนทางการเงิน
ค่าเผือ
 หนีสงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ค่าใช ้จ่ายอืน

รวมค่าใช ้จ่าย

ไตรมาสที 3/2561
214.88
13.68
42.13
21.48
11.43
70.34
373.94

(หน่วย:ล ้านบาท)
ไตรมาสที 3/2560
248.75
13.40
35.44
21.45
(4.34)
83.09
397.79

ในไตรมาสที 3 ของปี นี บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายรวม 373.94 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 6 จาก
ไตรมาสเดียวกันปี ทีแ
 ล ้ว เนืองจากการลดลงของค่าใช ้จ่ายจากการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน และ
ค่าใช ้จ่ายผลประโยชน์พนั กงานซึง สอดคล ้องกับการลดลงของค่านายหน ้า ในขณะทีบ
 ริษัทมีการรับรู ้ค่าเผือ

หนีสงสัยจะสูญจากค่าธรรมเนียมทีป
 รึกษาทางการเงินและจัดจําหน่ายหลักทรัพย์

สําหรับผลดําเนินงานตามงบการเงินรวมงวด 9 เดือน ปี 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิเป็ นจํานวน
เงิน 408.03 ล ้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 จํานวนเงิน 545.41 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 25
 ขายเงินลงทุน และการเพิม
ปั จจัยหลักมาจากการลดลงของกําไรจากการซือ
 ขึน
 ของค่าธรรมเนียมจ่ายตัวแทน
สนั บสนุนขายหน่วยลงทุน ตามรายละเอียดรายได ้และค่าใช ้จ่าย ดังนี
รายได ้
 ขายหลักทรัพย์
ค่านายหน ้าจากการซือ
 ขายสัญญาซือ
 ขายล่วงหน ้า
ค่านายหน ้าจากการซือ
ค่าธรรมเนียมและบริการ
 หลักทรัพย์
ดอกเบีย
 เงินให ้กู ้ยืมเพือ
 ซือ
 ขายเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
กําไรจากการซือ
ดอกเบีย
 และเงินปั นผล
รายได ้อืน
 ๆ
รวมรายได ้

ปี 2561
665.01
37.32
667.84
93.56
96.94
180.44
12.37
1,753.48

(หน่วย:ล ้านบาท)
ปี 2560
708.10
27.35
530.27
107.93
305.07
160.37
7.61
1,846.70

ค่าใช ้จ่าย
ค่าใช ้จ่ายผลประโยชน์พนั กงาน
 มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสือ
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ต ้นทุนทางการเงิน
ค่าเผือ
 หนีสงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ค่าใช ้จ่ายอืน

รวมค่าใช ้จ่าย

743.40
40.79
143.14
76.68
10.90
229.26
1,244.17

จึงเรียนมาเพือ
 ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายก ้องเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร

740.69
39.76
101.49
63.93
(5.33)
223.22
1,163.76

