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ที สลบ. 019/2562
วันที 21 สิงหาคม 2562
เรือ
 ง

+ สุดวันที 30 มิถน
คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ งวดครึง ปี สิน
ุ ายน 2562

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที ทีป
 ระชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง+ ที
4/2562 ซึง ประชุมเมือ
 วันที 21 สิงหาคม 2562 ได ้มีมติอนุมัตงิ บการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
+ สุดวันที 30 มิถน
ฉบับตรวจสอบ สําหรับงวดครึง ปี สิน
ุ ายน 2562 นัน
+
บริษัทมีกําไร (ส่วนทีเ ป็ นของบริษัทใหญ่) สําหรับไตรมาส 2 ของปี 2562 จากงบการเงินรวม 195 ล ้านบาท
ซึง ลดลงร ้อยละ 15 เมือ
 เทียบกับไตรมาส 2 ของปี ก่อน และมีกําไรสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 จากงบการเงิน
รวม 505 ล ้านบาท ซึง เพิม
 ขึน
+ ร ้อยละ 4 เมือ
 เทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปี กอ
่ น ตามลําดับ
+ จงสาเหตุสําคัญทีท
บริษัทขอชีแ
 ําให ้กําไรสํา หรั บไตรมาส 2 ลดลง และกําไรสําหรั บงวด 6 เดือนแรกของปี
2562 เพิม
 ขึน
+ เมือ
 เทียบกับงวดเดียวกันของปี กอ
่ น ดังนี+
ไตรมาส 2 ปี 2562 เทียบก ับ 2561
1. รายได้
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีรายได ้รวม 808 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 1 เมือ
 เทียบกับไตรมาส 2 ของปี ก่อน รายได ้ที
สําคัญ มีดงั นี+
1.1 รายได ้ค่านายหน ้า
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีรายได ้ค่านายหน ้า 162 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 28 เมือ
 เทียบกับไตรมาส 2 ของปี ก่อน
สาเหตุหลักเนือ
 งจากรายได ้ค่านายหน ้าของลูกค ้าทัว ไปลดลง
1.2 รายได ้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีรายได ้ค่าธรรมเนียมและบริการ 192 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
+ ร ้อยละ 18 เมือ
 เทียบกับไตรมาส 2
ของปี กอ
่ น สาเหตุหลักมาจากการเพิม
 ขึน
+ ของรายได ้ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) และการเพิม
 ขึน
+ ของรายได ้ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ของบริษัท
+ หลักทรัพย์
1.3 รายได ้ดอกเบีย
+ เงินให ้กู ้ยืมเพือ
 ซือ
+ หลักทรัพย์ 38 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 24 เมือ
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีรายได ้ดอกเบีย
+ เงินให ้กู ้ยืมเพือ
 ซือ
 เทียบ
+ หลักทรัพย์ใน
กับไตรมาส 2 ของปี ก่อน สาเหตุหลักเนือ
 งจากในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีการให ้กู ้ยืมเพือ
 ซือ
ระบบเครดิตบาลานซ์ลดลง
1.4 กําไรและผลตอบแทนจากเครือ
 งมือทางการเงิน
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีกําไรและผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน 412 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
+ ร ้อยละ 9 เมือ

เทียบกับไตรมาส 2 ของปี กอ
่ น เนือ
 งจากการลงทุนทีห
 ลากหลายของบริษัทมีผลการดําเนินงานดีขน
ึ+
ทัง+ นี+ กําไรและผลตอบแทนจากเครือ
 งมือทางการเงินมาจากธุรกรรมหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นการออกใบสําคัญแสดง
+ ขาย
สิทธิอนุพันธ์ ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด การลงทุนของบริษัทในตราสารหนี+และตราสารทุน การให ้บริการซือ
+ คืนภาคเอกชน และการลงทุนอืน
ตราสารหนี+ ธุรกิจการซือ
 ๆ
้ า่ ย
2. ค่าใชจ
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีค่าใช ้จ่ายรวม 563 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
+ ร ้อยละ 7 เมือ
 เทียบกับไตรมาส 2 ของปี ก่อน ซึง
ค่าใช ้จ่ายหลักของบริษัทประกอบด ้วย ค่าใช ้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และต ้นทุนทางการ
เงิน ดังนี+
2.1 ค่าใช ้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายผลประโยชน์พนั กงาน 299 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
+ ร ้อยละ 11 เมือ
 เทียบกับไตรมาส
2 ของปี ก่อ น สาเหตุห ลั ก เนื อ งจากบริษั ทมีก ารรั บ รู ต
้ ้นทุน บริก ารในอดีต เป็ นค่า ใช ้จ่ า ย ซึง เป็ นผลกระทบจากการ
ิ ธิ
เปลีย
 นแปลงอัตราค่าชดเชยเพิม
 เติมกรณีนายจ ้างเลิกจ ้าง สําหรับลูกจ ้างซึง ทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึน
+ ไปให ้มีสท
ได ้รับค่าชดเชยไม่น ้อยกว่าค่าจ ้างอัตราสุดท ้าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองแรงงาน (ฉบับที 7) พ.ศ. 2562
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2.2 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 115 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
+ ร ้อยละ 12 เมือ
 เทียบกับไตรมาส 2
ของปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิม
 ขึน
+ ของค่าใช ้จ่ายเกีย
 วกับค่าตอบแทนหลังจากรับเป็ นลูกค ้า (Retaining Fee)
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัท)
2.3 ต ้นทุนทางการเงิน
ในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีต ้นทุนทางการเงิน 38 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 12 เมือ
 เทียบกับไตรมาส 2 ของปี ก่อน
สาเหตุหลักมาจากดอกเบีย
+ จ่ายตัวP แลกเงินลดลง
งวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เทียบก ับ 2561
1. รายได้
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทมีรายได ้รวม 1,719 ล ้านบาท ใกล ้เคียงกับงวด 6 เดือนแรกของปี ก่อน รายได ้ที
สําคัญ มีดงั นี+
1.1 รายได ้ค่านายหน ้า
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทมีรายได ้ค่านายหน ้า 327 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 36 เมือ
 เทียบกับงวด 6 เดือนแรก
+ ขายหลักทรั พย์รายวันเฉลีย
ของปี ก่อน สาเหตุหลักเนืองจากมูลค่าการซือ
 ของทัง+ ตลาดหลักทรัพย์ฯและตลาดสัญญา
+ ขายล่วงหน ้าลดลง
ซือ
1.2 รายได ้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทมีรายได ้ค่าธรรมเนียมและบริการ 367 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
+ ร ้อยละ 8 เมือ
 เทียบกับงวด
6 เดือนแรกของปี กอ
่ น สาเหตุหลักมาจากการเพิม
 ขึน
+ ของรายได ้ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัท) และการเพิม
 ขึน
+ ของรายได ้ค่าธรรมเนียมการ
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท
+ หลักทรัพย์
1.3 รายได ้ดอกเบีย
+ เงินให ้กู ้ยืมเพือ
 ซือ
+ หลักทรั พย์ 71 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 24 เมือ
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทมีรายได ้ดอกเบีย
+ เงินให ้กู ้ยืมเพือ
 ซือ

+ หลักทรัพย์ในระบบเครดิตบาลานซ์
เทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปี กอ
่ น สาเหตุหลักเนือ
 งจากบริษัทมีการให ้กู ้ยืมเพือ
 ซือ
ลดลง
1.4 กําไรและผลตอบแทนจากเครือ
 งมือทางการเงิน
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทมีกําไรและผลตอบแทนจากเครือ
 งมือทางการเงิน 934 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
+ ร ้อยละ 22
เมือ
 เทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปี กอ
่ น เนือ
 งจากการลงทุนทีห
 ลากหลายของบริษัทมีผลการดําเนินงานดีขน
ึ+
ทัง+ นี+ กําไรและผลตอบแทนจากเครือ
 งมือทางการเงินมาจากธุรกรรมหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นการออกใบสําคัญแสดง
+ ขาย
สิทธิอนุพันธ์ ธุรกิจตราสารอนุพันธ์นอกตลาด การลงทุนของบริษัทในตราสารหนี+และตราสารทุน การให ้บริการซือ
+ คืนภาคเอกชน และการลงทุนอืน
ตราสารหนี+ ธุรกิจการซือ
 ๆ
้ า่ ย
2. ค่าใชจ
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายรวม 1,086 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 1 เมือ
 เทียบกับงวด 6 เดือนแรกของปี
ก่อน ซึง ค่าใช ้จ่ายหลักของบริษัทประกอบด ้วย ค่าใช ้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย และต ้นทุน
ทางการเงิน ดังนี+
2.1 ค่าใช ้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายผลประโยชน์พนั กงาน 585 ล ้านบาท เพิม
 ขึน
+ ร ้อยละ 4 เมือ
 เทียบกับงวด
6 เดือนแรกของปี ก่อน สาเหตุหลักเนืองจากบริษัทมีการรั บรู ้ต ้นทุนบริการในอดีตเป็ นค่าใช ้จ่าย ซึง เป็ นผลกระทบจาก
การเปลีย
 นแปลงอัตราค่าชดเชยเพิม
 เติมกรณีนายจ ้างเลิกจ ้าง สําหรั บลูกจ ้างซึง ทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึน
+ ไปให ้มี
สิทธิไ ด ้รั บค่าชดเชยไม่น ้อยกว่า ค่าจ ้างอัต ราสุด ท ้าย 400 วัน ตามพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองแรงงาน (ฉบับที 7) พ.ศ.
2562
2.2 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทมีคา่ ธรรมเนียมและบริการจ่าย 218 ล ้านบาท ใกล ้เคียงกับงวด 6 เดือนแรกของปี
+ ขายหลั ก ทรั พ ย์แ ละสัญ ญาซือ
+ ขายล่ว งหน า้ ลดลง แต่ม ีก ารเพิม ขึน
ก่อ น โดยบริษั ทมีค่า ธรรมเนี ย มจ่า ยการซือ
+ ของ
ค่าใช ้จ่า ยเกีย
 วกับค่า ตอบแทนหลัง จากรั บเป็ นลูกค ้า (Retaining Fee) ของบริษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน วรรณ
จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัท)
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2.3 ต ้นทุนทางการเงิน
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2562 บริษัทมีต ้นทุนทางการเงิน 71 ล ้านบาท ลดลงร ้อยละ 20 เมือ
 เทียบกับงวด 6 เดือนแรก
ของปี กอ
่ น สาเหตุหลักมาจากดอกเบีย
+ จ่ายตัวP แลกเงินและเงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
จึงเรียนมาเพือ
 ทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายจือ
+ - หง หลิน)
กรรมการอํานวยการ

สํานั กเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0 2658 8881
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