ทีอ
 พ. 002/2562

วันที 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรือ
 ง

 จงผลการดําเนินงาน
ชีแ

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง ส์ จํากัด (มหาชน) ขอแจ ้งผลการดําเนินงานตามงบการเงิน
รวมไตรมาสที 4 ปี 2561
ซึง ผ่านการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยบริษัทมีกําไรสุทธิเป็ น
จํานวนเงิน 26.17 ล ้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 จํานวนเงิน 196.15 ล ้านบาท ลดลง
ร ้อยละ 87 โดยมีรายละเอีย ดดังนี
(หน่วย:ล ้านบาท)
รายได ้
ไตรมาสที 4/2561
ไตรมาสที 4/2560
 ขายหลักทรัพย์
ค่านายหน ้าจากการซือ
158.24
268.99
 ขายสัญญาซือ
 ขายล่วงหน ้า
ค่านายหน ้าจากการซือ
11.54
12.58
ค่าธรรมเนียมและบริการ
170.40
186.27
 หลักทรัพย์
ดอกเบีย
 เงินให ้กู ้ยืมเพือ
 ซือ
26.80
35.51
กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
(0.21)
165.64
ดอกเบีย
 และเงินปั นผล
39.25
37.37
รายได ้อืน
 ๆ
3.25
1.37
รวมรายได ้
409.27
707.73

 ขายหลักทรัพย์ในไตรมาสที 4 ของปี 2561 จํานวน 158.24 ล ้านบาท
1. บริษัทมีรายได ้จากค่านายหน ้าซือ
 ขายหลักทรัพย์เฉลีย
ลดลงร ้อยละ 41 จากงวดเดียวกันของปี 2560 เนืองจากปริมาณการซือ
 ต่อวันของ
บริษัทลดลงจาก 2,899.38 ล ้านบาทเป็ น 1,702.35 ล ้านบาท
2. ค่าธรรมเนียมและบริการเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ทีแ
 ล ้วลดลง 15.87 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 8
เนืองจากการลดลงของค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน
 ขายเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ในไตรมาสที 4 ปี 2561 จํานวน 0.21
3. บริษัทมีผลขาดทุนจากการซือ
 ขายเงิน
ล ้านบาท เนืองจากมีการรับรู ้การด ้อยค่าจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมทัง กําไรจากการซือ
ลงทุนและตราสารอนุพันธ์ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
4. ดอกเบีย
 และเงินปั นผลเพิม
 ขึน
 ร ้อยละ 5 จากไตรมาสเดียวกันปี ทีแ
 ล ้วเนืองจากการเพิม
 ขึน
 ของดอกเบีย
 รับ
จากเงินลงทุนในตราสารหนี
ค่าใช ้จ่าย
ค่าใช ้จ่ายผลประโยชน์พนั กงาน
 มราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเสือ
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ต ้นทุนทางการเงิน
ค่าเผือ
 หนีสงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ค่าใช ้จ่ายอืน

รวมค่าใช ้จ่าย

ไตรมาสที 4/2561
243.91
13.58
27.75
18.77
0.56
71.19
375.76

(หน่วย:ล ้านบาท)
ไตรมาสที 4/2560
282.45
14.28
52.99
25.73
(0.30)
86.00
461.15

ในไตรมาสที 4 ของปี นี บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายรวม 375.76 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 18.52
จากไตรมาสเดียวกันปี ทีแ
 ล ้ว เนืองจากการลดลงของค่าใช ้จ่ายจากการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุน และ
ค่าใช ้จ่ายผลประโยชน์พนั กงานซึง สอดคล ้องกับการลดลงของรายได ้ค่านายหน ้า

 สุด 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิเป็ นจํานวน
สําหรับผลดําเนินงานตามงบการเงินรวมงวดปี สิน
เงิน 434.20 ล ้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 จํานวนเงิน 741.57 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 41
 ขายเงินลงทุน และการเพิม
ปั จจัยหลักมาจากการลดลงของรายได ้ค่านายหน ้าและกําไรจากการซือ
 ขึน
 ของ
ค่าธรรมเนียมจ่ายตัวแทนสนั บสนุนขายหน่วยลงทุน และค่าเผือ
 หนีสงสัยจะสูญจากค่าธรรมเนียมทีป
 รึกษา
ทางการเงินและจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ 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
823.25
48.86
838.24
120.35
96.73
219.70
15.62
2,162.75

(หน่วย:ล ้านบาท)
ปี 2560
977.08
39.92
716.54
143.44
470.71
197.74
8.98
2,554.41

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

รวมค่าใช ้จ่าย

987.31
54.37
170.89
95.45
11.46
300.45
1,619.93

จึงเรียนมาเพือ
 ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายก ้องเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร

1,023.13
54.04
154.48
89.66
(5.63)
309.22
1,624.90

