ที่ บ.ช. 006/2560
27 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง

รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตรวจสอบ)

เรียน

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ภั ท ร จ ากั ด (มหาชน) (บริษั ท ) ขอรายงานผลการด าเนิ น งานสาหรั บปี สิ้น สุ ดวั น ที่ 31
ธันวาคม 2559 ดังนี้
1. บริษัทมีรายได้ในปี 2559 จานวน 2,748.24 ล้านบาท ลดลง 101.28 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.55
จากรายไดรวมสุทธิจานวน 2,849.52 ล้านบาทในปี 2558
2. บริษัทมีกาไรสุทธิในปี 2559 จานวน 828.04 ล้านบาท ลดลง 223.69 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21.27
จากกาไรสุทธิจานวน 1,051.73 ล้านบาทในปีก่อน สาหรับกาไรสุทธิจานวน 828.04 ล้านบาทในปี 2559
นี้ หากพิจารณารวมกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่งเกิ ดจากผลกาไรจากการวัด มูลค่า เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิจากการตั้งสารองภาษีเงินได้ จานวน 0.04 ล้านบาท ทาให้บริษัทมีกาไรเบ็ดเสร็จ
รวมในปี 2559 เท่ากับ 828.08 ล้านบาท
ผลการดาเนินงานของบริษัท
รายได้
(ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจนายหน้า (Agency Business)
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รายได้ค่านายหน้าอื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รวมรายได้จากธุรกิจนายหน้า (Agency Business)
รายได้จากธุรกิจลงทุน (Investment Business)
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากตราสารอนุพันธ์
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รวมรายได้จากธุรกิจลงทุน (Investment Business)
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

ปี 2559

ปี 2558

1,188.82
147.04
273.89
247.37
1,857.12

1,066.14
87.08
207.55
289.06
1,649.83

233.58
285.79
290.14
809.51
81.61
2,748.24

541.89
264.54
307.43
1,113.86
85.83
2,849.52

รายได้จากธุรกิจนายหน้า (Agency Business)
1. รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับปี 2559 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ MAI (ตลาดฯ)
เท่ากับ 52,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเท่ากับ 44,302 ล้านบาท
บริษัทมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ไม่รวมบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท) เพิ่มขึ้นจาก 3,761 ล้านบาท
ในปี 2558 เป็นจานวน 4,519 ล้านบาทในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20.15 ทาให้บริษัทมีรายได้ค่านายหน้า
จากการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.51 จากจานวน 1,066.14 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 1,188.82 ล้านบาทในปี
2559 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดที่ไม่รวมบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในปี 2559 ร้อยละ 4.81 เป็นอันดับที่ 4 จาก
หลักทรัพย์ทั้งหมด 36 แห่ง
2. รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในปี 2559 บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจานวน 147.04 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจาก 87.08 ล้านบาทในปีก่อน บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดอนุพันธ์ โดยวัดตามจานวนสัญญาที่ซื้อ
ขายในปี 2559 เท่ากับร้อยละ 10.09 ส่วนรายได้คา่ นายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2559 นี้ร้อยละ
53.97 มาจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ร้อยละ 9.05 จากนักลงทุนสถาบันในประเทศ และร้อยละ 36.98 จากนัก
ลงทุนบุคคลรายใหญ่
3. รายได้ค่านายหน้าอื่น
บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าอื่นในปี 2559 จานวน 273.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 207.55 ล้านบาทในปีก่อน
สาหรับรายได้ค่านายหน้าอื่น ในปี 2559 นี้ มาจากรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุน 253.59 ล้าน
บาท และรายได้จากการเป็นตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer Agent) จานวน 20.30 ล้านบาท
4. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
บริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการในปี 2559 จานวน 247.37 ล้านบาท ลดลงจาก 289.06 ล้านบาทในปี
ก่อน สาหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการในปี 2559 นี้ ประกอบด้วย รายได้ที่ปรึกษาทางการเงิน 102.33 ล้านบาท
รายได้การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ 72.17 ล้านบาท รายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 32.88 ล้านบาท
รายได้ค่าที่ปรึกษาการลงทุน 39.44 ล้านบาท และ อื่นๆ 0.55 ล้านบาท

รายได้จากธุรกิจการลงทุน (Investment Business)
รายได้จากการลงทุนของสายงาน / ฝ่ายต่างๆ ในปีนเี้ ปรียบเทียบกับปีก่อนจะเป็นดังนี้
(ล้านบาท)
สายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์
อื่นๆ
รายได้จากธุรกิจการลงทุนรวม

ปี 2559
710.04
99.47
809.51

ปี 2558
994.77
119.09
1,113.86

ปี 2559
189.46
234.08
286.50
710.04

ปี 2558
546.82
263.51
184.44
994.77

1. สายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์
รายละเอียดของรายได้ของสายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์ เป็นดังนี้
(ล้านบาท)
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
กาไรจากเงินลงทุน
กาไรจากตราสารอนุพันธ์
รวมผลตอบแทนจากการลงทุนของสายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์
2. อื่นๆ
นอกจากผลตอบแทนจากการลงทุนของสายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์แล้ว บริษัทมีผลตอบแทนที่เกิดจากการ
ลงทุนอื่นๆ อีกจานวนรวม 99.47 ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย

ปี 2559
107.84
302.57
1,305.65
1,716.06

ปี 2558
81.75
273.15
1,175.78
1,530.68

สาหรับปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 1,716.06 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 185.38 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.11
จาก 1,530.68 ล้านบาทในปี 2558 อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

กาไรสุทธิ
จากเหตุผลดังกลาว ทาให้ในปี 2559 บริษัทมีกาไรสุทธิจานวน 828.04 ล้านบาท ลดลง 223.69 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 21.27 จากกาไรสุทธิจานวน 1,051.73 ล้านบาทในปีก่อน สาหรับกาไรสุทธิจานวน 828.04 ล้านบาทในปี
2559 นี้ หากพิจารณารวมกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งเกิดจากผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ
ขายสุทธิจากการตั้งสารองภาษีเงินได้ จานวน 0.04 ล้านบาท ทาให้บริษัทมีกาไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 2559 เท่ากับ 828.08
ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการผู้จดั การใหญ่

