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ที สลบ. 034/2560
วันที 22 สิงหาคม 2560
เรือ
 ง

+ สุดวันที 30 มิถน
คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ งวดครึง ปี สิน
ุ ายน 2560

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที ทีป
 ระชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ครัง+ ที 4/2560 ซึง ประชุมเมือ
 วันที 22 สิงหาคม 2560 ได ้มีมติอนุมัตงิ บการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและ
+ สุดวันที 30 มิถน
บริษัทย่อยฉบับตรวจสอบ สําหรับงวด 6 เดือน สิน
ุ ายน 2560 นัน
+
บริษัทขอแจ ้งให ้ทราบว่า บริษัทมีกําไรสุทธิ (ส่วนทีเ ป็ นของบริษัทใหญ่) จากงบการเงินรวม จํานวน 127
ล ้านบาท และ 352 ล ้านบาท สํ า หรั บ ไตรมาส 2 และงวด 6 เดือ นของปี 2560 โดยเมือ เปรีย บเทีย บกั บ งวด
เดียวกันของปี กอ
่ น ซึง มีกําไรสุทธิ (ส่วนทีเ ป็ นของบริษัทใหญ่) จากงบการเงินรวมจํานวน 244 ล ้านบาท และ 417
ล ้านบาท ตามลําดับ
เนืองจากกําไรสุทธิสาํ หรับไตรมาส 2 ปี 2560 เมือ
 เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน มีการเปลีย
 นแปลง
+ จงสาเหตุหลักในการเปลีย
เกินกว่าร ้อยละ 20 บริษัทจึงขอชีแ
 นแปลงของกําไรสุทธิ ดังนี+
ไตรมาส 2 ปี 2560/2559
1. บริษัทมีกําไรและผลตอบแทนจากเครือ
 งมือทางการเงินลดลงจาก 367 ล ้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 เป็ น
195 ล ้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2560 (ลดลง ร ้อยละ 47) เนืองจากการลงทุนของบริษัทมีผลการดําเนินงาน
ลดลง
+ หลักทรัพย์เพิม
2. บริษัทมีรายได ้ดอกเบีย
+ เงินให ้กู ้ยืมเพือ
 ซือ
 ขึน
+ จาก 24 ล ้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2559 เป็ น 33
+
ล ้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2560 (เพิม ขึน
+ ร ้อยละ 41) สาเหตุห ลัก มาจากบริษั ทมีย อดเงิน ให ้กู ้ยืม เพือ ซือ
หลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์เพิม
 ขึน
+
3. บริษัทได ้โอนกลับหนี+สญ
ู และหนี+สงสัยจะสูญจํานวน (8) ล ้านบาท ในไตรมาสที 2 ปี 2560 เนืองจากบริษัท
+ สงสัย เทียบกับบริษัทมีการตัง+ สํารองหนี+สญ
ได ้รั บคืนเงินจากลูกหนี+จัดชัน
ู และหนี+สงสัยจะสูญจํ านวน 2 ล ้าน
บาท ในไตรมาสที 2 ปี 2559
งวด 6 เดือน ปี 2560/2559
+ หลักทรั พย์เพิม
1. บริษัทมีรายได ้ดอกเบีย
+ เงินให ้กู ้ยืมเพือ
 ซือ
 ขึน
+ จาก 47 ล ้านบาท ในงวด 6 เดือน ปี 2559 เป็ น
+
65 ล ้านบาท ในงวด 6 เดือน ปี 2560 (เพิม
 ขึน
+ ร ้อยละ 38) สาเหตุหลักมาจากบริษัทมียอดเงินให ้กู ้ยืมเพือ
 ซือ
หลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์เพิม
 ขึน
+
2. บริษัทมีต ้นทุนทางการเงินเพิม
 ขึน
+ จาก 52 ล ้านบาท ในงวด 6 เดือน ปี 2559 เป็ น 68 ล ้านบาท ในงวด 6 เดือน
ปี 2560 (เพิม
 ขึน
+ ร ้อยละ 32) สาเหตุหลักเนืองจากดอกเบีย
+ จ่ายเงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงินและตัFวแลกเงิน
เพิม
 ขึน
+
3. บริษัทได ้โอนกลับหนี+สญ
ู และหนี+สงสัยจะสูญจํานวน (16) ล ้านบาท ในงวด 6 เดือน ปี 2560 เนืองจากบริษัท
+ สงสัย เทียบกับบริษัทมีการตัง+ สํารองหนี+สญ
ได ้รั บคืนเงินจากลูกหนี+จัดชัน
ู และหนี+สงสัยจะสูญจํ านวน 4 ล ้าน
บาท ในงวด 6 เดือน ปี 2559
จึงเรียนมาเพือ
 ทราบ
ขอแสดงความนั บถือ

(นายจือ
+ - หง หลิน)
กรรมการอํานวยการ

ติดต่อ: สํานั กเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 0 2658 8881

