ที่ อพ. 013/2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เรือ
่ ง

้ จงผลการดาเนินงาน
ชีแ

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน) ขอแจ ้งผลการดาเนินงานตามงบการเงิน
รวมไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ซึง่ ยังไม่ผ่านการสอบทานจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยบริษัทมีกาไรสุทธิเป็ น
จานวนเงิน 66.74 ล ้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 จานวนเงิน 111.59 ล ้านบาท ลดลง
ร ้อยละ 40 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย:ล ้านบาท)
รายได ้
ไตรมาสที่ 2/2562
ไตรมาสที่ 2/2561
้ ขายหลักทรัพย์
ค่านายหน ้าจากการซือ
141.40
197.96
้ ขายสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน ้า
ค่านายหน ้าจากการซือ
11.35
10.47
ค่าธรรมเนียมและบริการ
190.43
198.22
้ หลักทรัพย์
ดอกเบีย
้ เงินให ้กู ้ยืมเพือ
่ ซือ
20.42
29.17
กาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
51.48
(17.12)
ดอกเบีย
้ และเงินปั นผล
46.28
72.98
รายได ้อืน
่ ๆ
1.35
6.91
รวมรายได ้
462.71
498.59

้ ขายหลักทรัพย์ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จานวน 141.40 ล ้านบาท
1. บริษัทมีรายได ้จากค่านายหน ้าซือ
้ ขายหลักทรัพย์เฉลีย
ลดลงร ้อยละ 29 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนือ
่ งจากปริมาณการซือ
่ ต่อวัน
ของบริษัทลดลงจาก 2,248 ล ้านบาทเป็ น 1,634 ล ้านบาท
2. บริษัทมีรายได ้ค่าธรรมเนียมและบริการในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 จานวน 190.43 ล ้านบาท ใกล ้เคียง
กับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมจัดการ
จัดจาหน่าย
้ ขายเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จานวน 51.48
3. บริษัทมีผลกาไรจากการซือ
ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน เนือ
่ งจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์ราคาปรับตัวเพิม
่ ขึน
้
4. ดอกเบีย
้ และเงินปั นผลลดลงร ้อยละ 37 จากไตรมาสเดียวกันของปี กอ
่ น ปั จจัยหลักเกิดจากการลดลงของ
รายได ้เงินปั นผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ค่าใช ้จ่าย
ค่าใช ้จ่ายผลประโยชน์พนั กงาน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสือ
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ต ้นทุนทางการเงิน
ค่าเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ค่าใช ้จ่ายอืน
่
รวมค่าใช ้จ่าย

ไตรมาสที่ 2/2562
250.30
9.42
30.59
13.47
(0.12)
76.02
379.68

(หน่วย:ล ้านบาท)
ไตรมาสที่ 2/2561
235.50
13.51
42.93
26.07
(0.24)
43.86
361.63

ในไตรมาสที่ 2 ของปี นี้ บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายรวม 379.68 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5 จาก
ไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน
ปั จจัยหลักมาจากการบันทึกค่าใช ้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนั กงาน
จานวน 32.7 ล ้านบาท เนือ
่ งจากพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองแรงงานฉบับใหม่กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิม
่ เติม
ิ ธิได ้รับค่าชดเชยไม่น ้อยกว่า
กรณีนายจ ้างเลิกจ ้างสาหรับลูกจ ้างทีท
่ างานติดต่อกันครบ 20 ปี ขน
ึ้ ไปให ้มีสท
ค่าจ ้างอัตราสุดท ้าย 400 วัน และการเพิม
่ ขึน
้ ของขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
ค่าใช ้จ่ายอืน
่

สาหรับผลดาเนินงานตามงบการเงินรวมงวด 6 เดือนปี 2562 บริษัทมีกาไรสุทธิเป็ นจานวน
เงิน 185.73 ล ้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 จานวนเงิน 339.76 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 45
ปั จจัยหลักมาจากการลดลงของรายได ้ค่านายหน ้าและรายได ้ค่าธรรมเนียมและบริการและการเพิม
่ ขึน
้ ของ
ค่าใช ้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนั กงาน ตามรายละเอียดรายได ้และค่าใช ้จ่าย ดังนี้
รายได ้
้ ขายหลักทรัพย์
ค่านายหน ้าจากการซือ
้ ขายสัญญาซือ
้ ขายล่วงหน ้า
ค่านายหน ้าจากการซือ
ค่าธรรมเนียมและบริการ
้ หลักทรัพย์
ดอกเบีย
้ เงินให ้กู ้ยืมเพือ
่ ซือ
้ ขายเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์
กาไรจากการซือ
ดอกเบีย
้ และเงินปั นผล
รายได ้อืน
่ ๆ
รวมรายได ้

ปี 2562
285.19
24.46
344.12
42.68
174.39
90.02
4.38
965.24

(หน่วย:ล ้านบาท)
ปี 2561
471.11
26.41
490.71
65.27
97.32
133.38
9.66
1,293.86

ค่าใช ้จ่าย
ค่าใช ้จ่ายผลประโยชน์พนั กงาน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสือ
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ต ้นทุนทางการเงิน
ค่าเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
ค่าใช ้จ่ายอืน
่
รวมค่าใช ้จ่าย

476.17
22.18
62.32
27.82
(0.32)
145.24
733.41

จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายก ้องเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร

528.52
27.11
101.01
55.20
(0.53)
158.91
870.22

