ที่ FASET 03/2565
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
เรื่ อง รายงานผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่หนึ่งสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั เอ็กซ์สปริ ง แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอรายงานผลการดาเนิ นงาน โดยใช้ขอ้ มูลตามงบการเงินรวมซึ่ ง
สอบทานแล้วจากผูส้ อบบัญชี สาหรับไตรมาสที่หนึ่งสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้
บริ ษ ัท มี ข าดทุ น สุ ทธิ จากการด าเนิ น งานในไตรมาสที่ หนึ่ งปี 2565 จานวน 38.09 ล้านบาท เที ยบกับผลการด าเนิ นงาน
ในไตรมาสที่หนึ่ งปี ที่แล้ว ซึ่งมีกาไรสุ ทธิ 50.41 ล้านบาท ลดลงจานวน 88.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริ ษทั มีรายได้รวมลดลง 53.59 ล้านบาทหรื อร้อยละ 214 สาเหตุหลักมาจาก
• รายได้ค่ าธรรมเนี ย มและบริ การ 4.45 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 3.53 ล้า นบาท โดยหลัก จากการรั บ รู ้ ร ายได้จากการ
เป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อย เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จากัด เพิ่มขึ้น
• รายได้ดอกเบี้ย 25.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.38 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนของบริ ษทั
และรายได้ดอกเบี้ยจากการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
• ขาดทุนจากเงิ นลงทุนในไตรมาสนี้ 60.02 ล้านบาท ทาให้รายได้จากเงินลงทุน ลดลง 81.31 ล้านบาท โดยหลัก
เกิดจากขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง จากหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ ้นตลาดเอเชีย และตลาดพัฒนาแล้ว
โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริ กา เนื่องจากความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ที่ท้ งั ในประเทศ และต่างประเทศ
ซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้ นตัวได้ในระยะเวลาอันใกล้
ทั้งนี้ หากไม่รวมขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากเงินลงทุน บริ ษทั จะมีกาไรจากการดาเนินงาน 23.19 ล้านบาท

2. ค่าใช้จ่ายรวม 76.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.98 ล้านบาทหรื อร้อยละ 58 สาเหตุหลักมาจาก
•

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 8.35 ล้านบาท จากการเพิ่มจานวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั

•

บริ ษทั มีค่าธรรมเนี ยมและบริ การจ่ายเพิ่มขึ้น 0.99 ล้านบาท โดยหลักมาจากค่าที่ปรึ กษาและค่าบริ การที่เกี่ยวข้อง
กับการเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบเสนอขายโทเคนดิจิทลั ของบริ ษทั ย่อย เอ็กซ์สปริ ง ดิจิทลั จากัด ที่เพิ่มขึ้น

•

โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจานวน 0.71 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากบริ ษทั ได้รับชาระหนี้ คืน
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

•

ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นรวม 15.04 ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสารเพิ่มขึ้น 4.18
ล้านบาท เพื่อการดาเนิ นธุ รกิจและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นจานวน 5.53 ล้านบาทโดยหลักมาจากขาดทุนจากการ
ขายและตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์จากการย้ายที่ทาการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

3. ส่ ว นแบ่ ง ก าไรจากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ร่ ว มในไตรมาสที่ ห นึ่ ง ปี 2565 เท่ า กับ 65.41 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ น
5.01 ล้านบาท โดยบริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งกาไรจานวน 63.68 ล้านบาทจากบริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย เอ็กซ์สปริ ง จากัด
(“กรุ งไทย เอ็กซ์ส ปริ ง”) ซึ่ งบริ ษทั ถื อหุ ้นในอัตราร้อ ยละ 49.71 กรุ งไทย เอ็กซ์สปริ ง มี รายได้รวมลดลงจากปี ก่ อน
ร้อยละ 4 โดยหลักมาจากรายได้ค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพ ย์ที่ลดลง อย่างไรก็ตาม กรุ งไทย เอ็กซ์สปริ ง มี รายได้
ในส่ วนของค่าธรรมเนียมและบริ การและกาไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงินที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายรวม
ของกรุ งไทย เอ็กซ์สปริ งยังลดลงอีกด้วย จึงทาให้ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ลดลงเพียงเล็กน้อยจากไตรมาสที่หนึ่ ง
ปี ก่อนหน้า โดยมีกาไรสุ ทธิในปี นี้จานวน 128.11 ล้านบาท
กรุ งไทย เอ็กซ์สปริ ง มีผลการดาเนินงานในไตรมาสที่หนึ่ ง ปี 2565 และ 2564 โดยสรุ ปดังนี้

รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
2565
2564
523.25
543.13
(363.12)
(370.83)
(32.02)
(33.89)
128.11
138.41

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรางคณา อัครสถาพร)
ผูจ้ ดั การใหญ่

