ที่ บ.ช. 006/2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่อง

รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตรวจสอบ)

เรียน

กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มี Phatra Equity Market
Neutral Asia Pacific Fund (“บริษัทย่อย”) ซึ่งจดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมนเป็นบริษัทย่อย เพื่อดาเนินธุรกิจด้านการ
ลงทุนในต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทถือหุ้นในส่วนของผู้ลงทุน (Participating share) จานวน
131,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นผู้ลงทุนทั้งหมด
งบการเงินรวมได้รวมรายการบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ที่บริษัทมีอานาจใน
การควบคุม โดยได้ตัดรายการค้าและยอดคงเหลือที่สาคัญระหว่างกันออกแล้ว ดังนั้น กลุ่มบริษัทขอรายงานผลการ
ดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานสาหรับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. กลุ่มบริษัทมีรายได้ในปี 2561 จานวน 3,548.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 746.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
26.62 จากรายไดรวมสุทธิจานวน 2,802.72 ล้านบาทในปี 2560
2. กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิในปี 2561 จานวน 1,196.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 458.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 62.13 จากกาไรสุทธิจานวน 738.09 ล้านบาทในปีก่อน สาหรับกาไรสุทธิจานวน 1,196.69 ล้านบาท
ในปี 2561 นี้ หากพิจารณารวมกับกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งเกิดจากผลขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน 2.85 ล้านบาท และผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสุทธิจากการตั้งสารองภาษีเงินได้ จานวน 0.82 ล้านบาท ทาให้กลุ่มบริษัทมีกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ในปี 2561 เท่ากับ 1,194.66 ล้านบาท
ผลการดาเนินงานรวมของกลุ่มบริษัท
รายได้
(ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจนายหน้า (Agency Business)
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
รายได้ค่านายหน้าอื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รวมรายได้จากธุรกิจนายหน้า (Agency Business)

ปี 2561

ปี 2560

1,149.63
123.87
14.31
1,102.09
2,389.90

1,157.11
104.84
17.74
882.66
2,162.35

(ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจลงทุน (Investment Business)
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์
กาไรจากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
รวมรายได้จากธุรกิจลงทุน (Investment Business)
รายได้อื่นๆ
รวมรายได้

ปี 2561

ปี 2560

(1,951.79)
2,268.98
62.71
650.46
1,030.36
128.66
3,548.92

566.54
(409.34)
405.97
563.17
77.20
2,802.72

รายได้จากธุรกิจนายหน้า (Agency Business)
1. รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์
สาหรับปี 2561 มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันในตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ MAI (ตลาดฯ)
เท่ากับ 57,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งเท่ากับ 50,114 ล้านบาท
กลุ่มบริษัทมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ไม่รวมบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท) เพิ่มขึ้นจาก 4,205 ล้าน
บาทในปี 2560 เป็นจานวน 4,607 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.56 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้า
จากการซื้อขายหลักทรัพย์จานวน 1,149.63 ล้านบาทในปี 2561 และมีส่วนแบ่งการตลาดที่ไม่รวมบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในปี 2561 ร้อยละ 4.55 เป็นอันดับที่ 7 จากหลักทรัพย์ทั้งหมด 38 แห่ง
2. รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจานวน 123.87
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 104.84 ล้านบาทในปีก่อน กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดอนุพันธ์ โดยวัดตามจานวน
สัญญาที่ซื้อขายในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 8.01 ส่วนรายได้คา่ นายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปี 2561
นี้ร้อยละ 57.08 มาจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ร้อยละ 4.42 จากนักลงทุนสถาบันในประเทศ และร้อยละ 38.50
จากนักลงทุนบุคคลรายใหญ่
3. รายได้ค่านายหน้าอื่น
กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่านายหน้าอื่นในปี 2561 จานวน 14.31 ล้านบาท ซึ่งมาจากรายได้จากการเป็นตัวแทนใน
การรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer Agent)

4. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
กลุ่มบริษัทมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการในปี 2561 จานวน 1,102.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 882.66 ล้าน
บาทในปีก่อน สาหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการในปี 2561 นี้ ประกอบด้วย รายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทน
ซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ 485.78 ล้านบาท รายได้ที่ปรึกษาทางการเงิน 198.63 ล้านบาท รายได้การจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ 364.84 ล้านบาท รายได้ค่าที่ปรึกษาการลงทุน 30.20 ล้านบาท และรายได้ค่าธรรมเนียมการยืมและ
ให้ยืมหลักทรัพย์ 22.64 ล้านบาท
รายได้จากธุรกิจการลงทุน (Investment Business)
รายได้จากการลงทุนของสายงาน / ฝ่ายต่างๆ ในปีนเี้ ปรียบเทียบกับปีก่อนจะเป็นดังนี้
(ล้านบาท)
สายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์
อื่นๆ
รายได้จากธุรกิจการลงทุนรวม

ปี 2561
833.58
196.78
1,030.36

ปี 2560
475.88
87.29
563.17

ปี 2561
550.83
(2,050.19)
2,270.23
62.71
833.58

ปี 2560
320.70
564.40
(409.22)
475.88

1. สายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์
รายละเอียดของรายได้ของสายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์ เป็นดังนี้
(ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพนั ธ์
กาไรจากหนี้สินทางการเงินที่กาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
รวมผลตอบแทนจากการลงทุนของสายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์
2. อื่นๆ
นอกจากผลตอบแทนจากการลงทุนของสายงานลงทุนและค้าหลักทรัพย์แล้ว กลุม่ บริษัทมีผลตอบแทนที่เกิดจาก
การลงทุนอื่นๆ อีกจานวนรวม 196.78 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย
(ล้านบาท)
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่าย

ปี 2561
177.24
271.96
1,604.15
2,053.35

ปี 2560
151.40
261.91
1,458.51
1,871.82

สาหรับปี 2561 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 2,053.35 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 181.53 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
9.70 จาก 1,871.82 ล้านบาทในปี 2560 อันเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
จากเหตุผลดังกลาว ทาให้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิในปี 2561 จานวน 1,196.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
458.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.13 จากกาไรสุทธิจานวน 738.09 ล้านบาทในปีก่อน สาหรับกาไรสุทธิจานวน
1,196.69 ล้ า นบาทในปี 2561 นี้ หากพิ จ ารณารวมกั บ ก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น ซึ่ ง เกิ ด จากผลขาดทุ น ของอั ต รา
แลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 2.85 ล้านบาท และผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สุ ท ธิ จ ากการตั้ ง สารองภาษี เ งิ น ได้ จ านวน 0.82 ล้ า นบาท ท าให้ ก ลุ่ ม บริ ษั ท มี ก าไรเบ็ ด เสร็ จ รวมในปี 2561 เท่ า กั บ
1,194.66 ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชนี ลิ่มอภิชาต)
กรรมการผู้จดั การใหญ่

