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คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ไตรมาส 1 สิน/ สุดวันที 31 มีนาคม 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครั/งที 2/2564
ซึงประชุมเมือวันที 12 พฤษภาคม 2564 ได้อนุมตั ิงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ฉบับสอบ
ทาน สําหรับไตรมาส 1 สิ/นสุดวันที 31 มีนาคม 2564 โดยในไตรมาส 1 ปี 2564 นี/ บริษทั มีกาํ ไร (ส่วนทีเป็ นของ
บริษทั ใหญ่) จํานวน 714 ล้านบาท และคิดเป็ นกําไรต่อหุน้ 0.36 บาท เมือเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ของปี ก่อน ซึง
บริษทั มีขาดทุน (ส่วนทีเป็ นของบริษทั ใหญ่) จํานวน (508) ล้านบาท และคิดเป็ นขาดทุนต่อหุน้ (0.25) บาท บริษทั ขอ
ชีแ/ จงสาเหตุทกี าํ ไรสําหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2564 เพิมขึน/ เมือ เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ดังนี/
1. รายได้
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทั มีรายได้รวม 1,703 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวม (131) ล้านบาท ในไตรมาส 1 ของปี
ก่อน รายได้ทีสาํ คัญมีดงั นี/
1.1 รายได้ค่านายหน้า
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีรายได้ค่านายหน้า 344 ล้านบาท เพิมขึ/นร้อยละ 45 เมือเทียบกับไตรมาส 1 ของปี
ก่อน รายได้ค่านายหน้าดังกล่าวประกอบด้วยค่านายหน้าจากการซื/อขายหลักทรัพย์ 265 ล้านบาท และค่านายหน้า
จากการซื/อขายสัญญาซื/อขายล่วงหน้า 79 ล้านบาท รายได้ค่านายหน้าทีเพิมขึน/ มาจากทั/งธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจ
สัญญาซื/อขายล่วงหน้าเนือ งจากมูลค่าการซื/อขายรายวันเฉลีย ของ SET และ TFEX เพิมขึน/ และส่วนแบ่งการตลาดของ
บริษทั เพิมขึน/
1.2 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทั มีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 410 ล้านบาท เพิมขึน/ ร้อยละ 106 เมือเทียบกับไตร
มาส 1 ของปี ก่ อ น สาเหตุห ลัก มาจากการเพิ ม ขึ/น ของรายได้ค่ า ธรรมเนีย มการจั ด การกองทุน รวมและรายได้
ค่าธรรมเนียมการซื/อขายหน่วยลงทุนของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จํากัด (บริษทั จัดการกองทุนรวมที
เป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ) และการเพิมขึน/ ของรายได้ค่าธรรมเนียมตัวแทนซื/อขายหน่วยลงทุนของบริษทั
1.3 รายได้ดอกเบี/ย
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีร ายได้ดอกเบี/ย 54 ล้านบาท เพิมขึ/นร้อยละ 4 เมือเทียบกับไตรมาส 1 ของปี ก่อน
สาเหตุหลักเนือ งจากการเพิมขึน/ ของรายได้ดอกเบี/ยจากการรับคืนเงินจากลูกหนีผ/ ่อนชําระและรายได้ดอกเบี/ยจากเงิน
ลงทุน
1.4 กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทั มีกาํ ไรและผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน 893 ล้านบาท เมือ เทียบกับไตรมาส 1
ของปี ก่อนซึงบริษทั มีขาดทุนและผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน (619) ล้านบาท
ทั/งนี/ กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงินของบริษทั มาจากธุรกรรมหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ น
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนั ธ์ (”DW”) ธุรกิจตราสารอนุพนั ธ์นอกตลาด การลงทุนของบริษทั ในตราสารหนี/และ
ตราสารทุน การให้บริการซื/อขายตราสารหนี/ ธุรกิจการซื/อคืนภาคเอกชน และการลงทุนอืนๆ
ทัง/ นี/ ในไตรมาส 1 ปี 2564 นัน/ กําไรและผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน 893 ล้านบาทดังกล่าว ประกอบด้วย
กําไรจากเงินลงทุน 506 ล้านบาท กําไรจากอนุพนั ธ์ 330 ล้านบาท และเงินปั นผลรับ 57 ล้านบาท
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2. ค่าใช้จ่าย
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทั มีค่าใช้จ่ายรวม 837 ล้านบาท เพิมขึน/ ร้อยละ 66 เมือ เทียบกับไตรมาส 1 ของปี ก่อน ซึง
ค่าใช้จ่ายหลักของบริ ษัทประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และค่าใช้จ่าย
ดอกเบี/ย ดังนี/
2.1 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทั มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 419 ล้านบาท เพิมขึน/ ร้อยละ 69 เมือเทียบกับไตรมาส
1 ของปี ก่อน สาเหตุหลักเนืองจากบริษทั มีค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าตอบแทนพนักงานเพิมขึน/ ซึงเป็ นไปในทางเดียวกับผล
การดําเนินงานของบริษทั
2.2 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทั มีค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 288 ล้านบาท เพิมขึน/ ร้อยละ 121 เมือเทียบกับไตรมาส
1 ของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิมขึน/ ของค่าธรรมเนียมจ่ายการซื/อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื/อขายล่วงหน้า
ของบริ ษัท และการเพิมขึ/นของค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าตอบแทนหลังจากรับเป็ นลูกค้า (Retaining Fee) ของบริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน วรรณ จํากัด (บริษทั จัดการกองทุนรวมทีเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั )
2.3 ค่าใช้จ่ายดอกเบี/ย
ในไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทั มีค่าใช้จ่ายดอกเบี/ย 19 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เมือเทียบกับไตรมาส 1 ของปี ก่อน
สาเหตุหลักมาจากการลดลงของดอกเบี/ยจ่ายของหุน้ กูท้ ีออกโดยบริษทั
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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