ที่ FASET 02/2561
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
เรื่ อง รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่หนึ่งสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซี มิโก้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอรายงานผลการดําเนินงานโดยใช้ขอ้ มูลงบการเงินฉบับสอบทานจาก
ผูต้ รวจสอบบัญชีสาํ หรับไตรมาสที่หนึ่งสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนี้
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม สําหรับไตรมาสที่หนึ่งสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ 41.94 ล้านบาท ผลการดําเนิ นงานลดลงจากงวดเดียวกันในปี ก่อนจํานวน 203.34 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 126 เนื่องจาก
1. รายได้รวมลดลง 272.67 ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 108 สาเหตุหลักมาจาก
 กําไรจากเงินลงทุนลดลง 242.20 ล้านบาท ส่ วนใหญ่มาจากขาดทุนจํานวน 57.01 ล้านบาทจากมูลค่าตามราคาตลาด
(Mark to market) ของเงินลงทุนประเภทหุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์ลดลง ขณะที่งวดเดียวกันของปี ก่อนมีกาํ ไร 180.56
ล้านบาทจากราคาตลาดที่เพิ่มขึ้น
 รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การลดลง 16.37 ล้านบาทจากรายได้ค่าบริ หารกองทุนรวมและกองทุนส่ วนบุคคลของ
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน โซลาริ ส จํากัด (“โซลาริ ส”) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยลดลง
 บริ ษทั รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม 2.24 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย
- ส่ วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซี มิโก้ จํากัด (“เคที ซี มิโก้”) 7.26 ล้านบาท (บริ ษทั ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ
49.71) โดยเคที ซี มิโก้ มีรายได้จากค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 35.57 ล้านบาท ขณะที่ขาดทุนจํานวน 21.29 ล้านบาทจาก
เงินลงทุนประเภทหุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าราคาตลาดลดลง
เคที ซี มิโก้ มีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่หนึ่ง ปี 2561 โดยสรุ ปดังนี้
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ส่ วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 1.50 ล้านบาท (บริ ษทั ถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 46)
และจากส่ วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั แอ๊บเซอลูท โยคะ จํากัด 8.00 ล้านบาท (บริ ษทั ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 30)

ทั้งนี้ในปี 2560 บริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษทั ร่ วมจํานวน 10.85 ล้านบาท
2. ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 21.78 ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 40 ส่ วนใหญ่มาจาก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน, ค่าที่ปรึ กษาและ
การรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั หลักทรัพย์ Thanh Cong Securities Joint Stock Company
(“Thanh Cong”)
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินเฉพาะ สําหรับไตรมาสที่หนึ่งสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
บริ ษทั มีผลขาดทุนสุ ทธิ 39.69 ล้านบาท ผลการดําเนินงานลดลงจากงวดเดียวกันในปี ก่อนจํานวน 190.21 ล้านบาทหรื อ
ลดลงร้อยละ 126 เนื่องจาก
1. รายได้รวมลดลง 241.05 ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 108 เกิดจาก
 กําไรจากเงินลงทุนลดลง 240.06 ล้านบาท ส่ วนใหญ่มาจากขาดทุนจํานวน 57.01 ล้านบาทจากจากมูลค่าตามราคา
ตลาด (Mark to market) ของเงินลงทุนประเภทหุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์ลดลง ขณะที่งวดเดียวกันของปี ก่อนมีกาํ ไร
180.56 ล้านบาทจากราคาตลาดที่เพิ่มขึ้น
2. ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 4.69 ล้านบาทหรื อลดลงร้อยละ 13 สาเหตุหลักมาจากการรับรู้การขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในโซลาริ สและเงินลงทุนใน Thanh Cong รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน, ค่าที่ปรึ กษา และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
อนึ่ ง สําหรับไตรมาสที่หนึ่ ง ปี 2561 ขาดทุนสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมสู งกว่าขาดทุนสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะ 2.25
ล้านบาทเนื่องจากงบการเงินรวมจะรับรู ้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ยรวม 2.24 ล้านบาท

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยภัทร ศรี วสิ ารวาจา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

