ที่ FASET 01/2561
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอรายงานผลการดําเนินงานโดยใช้ขอ้ มูลงบการเงินฉบับตรวจสอบจาก
ผูต้ รวจสอบบัญชีสาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีผลกําไรสุ ทธิ 9.87 ล้านบาท ลดลง 217.15 ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 96 เทียบกับผลการ
ดําเนินงานของงวดเดียวกันในปี ก่อน ซึ่ งมีผลกําไรสุ ทธิ 227.02 ล้านบาท เนื่องจาก
1. บริ ษทั มีรายได้รวมลดลง 78.01 ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 22 สาเหตุหลักมาจาก
 รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การลดลง 76.16 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริ หารกองทุนรวมและกองทุนส่ วนบุคคลของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด (“โซลาริ ส”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยลดลง
 บริ ษทั รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย 5.02 ล้านบาท ในขณะที่บริ ษทั รับรู้ส่วนแบ่งกําไร 187.80
ล้านบาทในปี 2559 เนื่องจาก
- การรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด ลดลง 186.22 ล้านบาท (บริ ษทั ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ
49.71) เนื่องจากกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยในปี 2560 ลดลง 374.61 ล้านบาท มาจาก
รายได้รวมที่ ลดลง 554.20 ล้านบาทสาเหตุ หลักเกิ ดจากรายได้ค่ านายหน้าลดลง 282.56 ล้านบาท, กําไรและ
ผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงินลดลง 326.45 ล้านบาท และจากการตั้งสํารองหนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้น 100.84
ล้านบาทจากลูกหนี้เงินให้กยู้ มื เพื่อซื้ อหลักทรัพย์และลูกหนี้ ธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า สําหรับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่
ที่มีหุ้น EARTH เป็ นหลักประกันในการซื้ อขายหลักทรัพย์แบบมาร์ จิ้นและเป็ นหลักทรัพย์อา้ งอิงในการมีสถานะ
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
เคที ซี มิโก้ มีผลการดําเนิ นงานตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยในปี 2560 โดยสรุ ปดังนี้

รายได้ธุรกิจหลักทรัพย์สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กําไรสุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
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บริ ษทั รับรู้ส่วนแบ่งกําไรตามวิธีส่วนได้เสี ยจากบริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 0.36 ล้านบาท
(บริ ษทั ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 46)
บริ ษทั รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจากบริ ษทั แอ๊บเซอลูท โยคะ จํากัด จํานวน 6.96 ล้านบาท (บริ ษทั ถือ
หุน้ ในอัตราร้อยละ 30)

 กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 191.79 ล้านบาทมาจากกําไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เพิ่มขึ้น 194.71 ล้านบาทสาเหตุหลักมาจากกําไรจากการเปลี่ยนประเภทเงิ นลงทุนจากหลักทรั พย์เผื่อขายเป็ น
หลักทรัพย์เพื่อค้า แต่ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลง 2.93 ล้านบาท
2. บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายรวมเพิม่ ขึ้น 142.17 ล้านบาทหรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 122 สาเหตุหลักมาจาก
 บริ ษทั รับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน 127.26 ล้านบาทโดยที่สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้ ซ่ ึ งโซลาริ สได้ลงทุนในบริ ษทั ดับบลิวซี ไอ โฮลดิ้ง จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 105.00 ล้านบาท, ขาดทุนจาก
การด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั หลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company (“Thanh Cong”) จํานวน 19.48 ล้านบาท
และเงินลงทุนทัว่ ไปอื่นจํานวน 2.78 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อน บริ ษทั มีการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนรวม
51.91 ล้านบาท
 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 8.32 ล้านบาทเนื่องจากมีการออกตัว๋ แลกเงินเพื่อจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้น
 ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 7.51 ล้านบาทส่ วนใหญ่เนื่ องจากค่าที่ปรึ กษาเพิ่มขึ้น 1.59 ล้านบาทและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6.75 ล้านบาท
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั มีผลกําไรสุ ทธิ 14.55 ล้านบาท ลดลง 159.81 ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 92 เทียบกับผลการดําเนินงานของงวด
เดียวกันในปี ก่อน ซึ่ งมีผลกําไรสุ ทธิ 174.36 ล้านบาท เนื่องจาก
1. บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 234.64 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก
 บริ ษทั ตั้งขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 146.72 ล้านบาทประกอบด้วย
- ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนจํานวน 124.46 ล้านบาท ประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในโซลาริ ส
98.83 ล้านบาทและขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าประเภทตราสารหนี้ 25.63 ล้านบาท สาเหตุ
หลักมาจากโซลาริ สมีการตั้งด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ซ่ ึ งลงทุนในบริ ษทั ดับบลิวซี ไอ โฮลดิ้ง จํากัด จํานวน
105.00 ล้านบาท อีกทั้ง รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การลดลง 76.22 ล้านบาท ซึ่ งมูลค่าสิ นทรัพย์ภายใต้การจัดการลดลง
จาก 23.35 พันล้านบาท เป็ น 2.86 พันล้านบาท จํานวนกองทุนรวมและกองทุนส่ วนบุคคลที่อยูภ่ ายใต้การจัดการ
ลดลงจาก 53 กองทุนในปี 2559 เป็ น 34 กองทุนในปี ปัจจุบนั

ผลการดําเนินงานของโซลาริ สสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ภาษีเงินได้-ค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

- ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน Thanh Cong 19.48 ล้านบาท
- ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั อื่นๆ 2.78 ล้านบาท
ในขณะที่ปี 2559 บริ ษทั ได้โอนกลับค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนรวม 82.63 ล้านบาท
 ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 8.32 ล้านบาทเนื่องจากมีการออกตัว๋ แลกเงินเพื่อจัดหาเงินทุนเพิ่มขึ้น
 ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 7.78 ล้านบาทส่ วนใหญ่เนื่องจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6.75
ล้านบาทและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 0.64 ล้านบาท
2. ในขณะที่ บริ ษทั มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 74.77 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 มาจาก
 กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงินเพิ่มขึ้น 75.75 ล้านบาทมาจากกําไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น
215.87 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากกําไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากหลักทรัพย์เผื่อขายเป็ นหลักทรัพย์
เพื่อค้า ในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผลลดลง 140.12 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั รับเงินปั นผลจากเคที ซี มิโก้
137.82 ล้านบาทในปี ก่อน ในขณะที่ปี 2560 ไม่มีรายการรับเงินปั นผลจากบริ ษทั ดังกล่าว
อนึ่ ง สําหรับปี 2560 กําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมตํ่ากว่ากําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ 4.68 ล้านบาทเนื่องจากงบ
การเงินรวมจะรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ยรวม 5.02 ล้านบาทและจํานวน 0.37 ล้านบาทเกิดจากการ
บันทึกการด้อยค่าเงินลงทุนของบริ ษทั ย่อยในงบเฉพาะสูงกว่าการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ย่อยในงบการเงินรวม
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยภัทร ศรี วสิ ารวาจา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

