
หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 703,815,167       352,445,320       205,772,055       288,040,386       

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย์ 6 - - - -

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการคา้งรับจากธุรกิจจดัการลงทุน 29,581                30,263                - -

เงินลงทุน 8.1, 8.2 710,449,292       734,904,390       675,964,716       700,374,760       

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 9 - - 19,578,219         19,343,973         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 10 1,486,520,188    1,503,206,802    2,026,057,964    1,561,212,761    

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ 7,194,557           6,746,404           5,895,569           6,097,868           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 71,197,741         71,040,000         69,520,549         69,520,549         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 72,095,545         66,695,918         49,376,678         43,974,245         

สินทรัพยท์ีถือไวเ้พอืขาย 688,014              688,014              688,014              688,014              

สินทรัพยอื์น 11 44,474,703         37,111,434         16,017,304         32,762,271         

รวมสินทรัพย์ 3,096,464,788    2,772,868,545    3,068,871,068 2,722,014,827    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทัหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

ณ วนัที  31  มีนาคม 2562



หมายเหตุ

ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที ณ วนัที

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสิน

ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งจ่ายจากธุรกิจจดัการลงทุน 3,924                  3,972                  - -

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 24 148,209,337       148,223,367       - -

เงินกูย้มือืน 12 419,556,252       528,062,334       419,556,252       528,062,334       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 12,521,442         11,745,950         11,957,241         11,299,926         

หนีสินอืน 24,644,317         32,130,151         22,807,877         30,009,941         

รวมหนีสิน 604,935,272       720,165,774       454,321,370       569,372,201       

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบยีน

หุ้นสามญั 2,480,604,926 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 1,240,302,463    1,240,302,463    1,240,302,463    1,240,302,463    

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 13

หุ้นสามญั 1,653,736,926 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 826,868,463       826,868,463       

หุ้นสามญั 1,307,736,926 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 653,868,463       653,868,463       

   ชาํระครบแลว้

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,790,506,747    1,496,406,747    1,790,506,747    1,496,406,747    

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 108,383,352       108,383,352       108,383,352       108,383,352       

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (131,016,423)     (131,998,637)     (79,825,958)       (93,142,787)       

ส่วนต่างทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สีย

ในบริษทัยอ่ยบางส่วน (4,560,072)         (4,560,072)         - -

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (98,652,551)       (69,397,082)       (31,382,906)       (12,873,149)       

รวมส่วนของเจา้ของ 2,491,529,516    2,052,702,771    2,614,549,698    2,152,642,626    

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 3,096,464,788    2,772,868,545    3,068,871,068    2,722,014,827    

ณ วนัที  31  มีนาคม 2562

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษทัหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 14 427,177              2,437,908           329,861              -

กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน 15 34,683,826         (20,959,586)       35,257,039         (19,706,656)       

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (5,940,902)         (2,236,041)         - -

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม 24 14,030                14,030                - -

รายไดอื้น 1,142,259           1,516,922           3,187,425           1,503,349           

รวมรายได้ 30,326,390         (19,226,767)       38,774,325         (18,203,307)       

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 16,452,071         14,254,244         9,735,094           6,678,185           

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 17 337,772              119,869              278,259              -

ตน้ทุนทางการเงิน 5,692,050           6,667,774           5,692,050           6,667,774           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 18 139,407              2,249,648           5,294,204           10,976,926         

ค่าใชจ่้ายอนื 7,495,064           9,108,504           5,232,883           6,855,104           

รวมค่าใชจ่้าย 30,116,364         32,400,039         26,232,490         31,177,989         

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 210,026              (51,626,806)       12,541,835         (49,381,296)       

ภาษเีงินได ้- รายได้ 19 772,188              9,686,512           774,994              9,689,318           

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 982,214              (41,940,294)       13,316,829         (39,691,978)       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอนื

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (10,745,712)       (8,951,030) - -

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 8.3 (23,137,196)       (725,834)            (23,137,196)       (725,834)            

ภาษเีงินไดเ้กียวกบัรายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 8.3 4,627,439           145,167              4,627,439           145,167              

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนรวม - สุทธิจากภาษี (29,255,469)       (9,531,697)         (18,509,757)       (580,667)            

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (28,273,255)       (51,471,991)       (5,192,928)         (40,272,645)       

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท 0.001 (0.032) 0.010 (0.030)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก 13 หุ้น 1,388,470,260 1,307,736,926 1,388,470,260 1,307,736,926    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทัหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ

ทุนทอีอก ส่วนเกิน กําไรสะสมจัดสรรแล้ว กําไร (ขาดทุน) ส่วนต่างทเีกิดขนึ รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม สะสม กําไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่ง จากการเปลยีนแปลง ส่วนของเจ้าของ

กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร จากการวัดมูลค่า ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนได้เสีย

เงินลงทุนเผือขาย อืนในบริษัทร่วม ในบริษัทย่อยบางส่วน

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 653,868,463     1,496,406,747 108,383,352     128,521,945     3,540,197         (29,216,122)     (4,560,072)       2,356,944,510  

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - (41,940,294)     (580,667)          (8,951,030)       - (51,471,991)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 653,868,463     1,496,406,747 108,383,352     86,581,651       2,959,530         (38,167,152)     (4,560,072)       2,305,472,519  

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 653,868,463     1,496,406,747  108,383,352     (131,998,637)   (12,873,149)     (56,523,933)     (4,560,072)       2,052,702,771  

เพมิทุนหุ้นสามญั 13 173,000,000     294,100,000     - - - -               - 467,100,000     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม - - - 982,214            (18,509,757)     (10,745,712)     - (28,273,255)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 826,868,463     1,790,506,747  108,383,352     (131,016,423)   (31,382,906)     (67,269,645)     (4,560,072)       2,491,529,516  

-                   

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทัหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

หน่วย : บาท

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562



หมายเหตุ

ทุนทอีอก ส่วนเกิน กําไรสะสมจัดสรรแล้ว กําไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอืน รวม

และ มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม สะสม ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

ชําระแล้ว กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร กําไร (ขาดทุน)

จากการวัดมูลค่า

เงินลงทุนเผือขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 116,183,800 3,540,197         2,378,382,559

ขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - (39,691,978)     (580,667)          (40,272,645)     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2561 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 76,491,822 2,959,530         2,338,109,914

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 (93,142,787)     (12,873,149)     2,152,642,626

เพมิทุนหุ้นสามญั 13 173,000,000 294,100,000 - - - 467,100,000

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม - - - 13,316,829       (18,509,757)     (5,192,928)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 มีนาคม 2562 826,868,463 1,790,506,747 108,383,352 (79,825,958)     (31,382,906)     2,614,549,698

-                     

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทัหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 210,026              (51,626,806)       12,541,835         (49,381,296)       

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) 

ก่อนภาษเีป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 751,816              879,791 632,940              635,927

(กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในเงินลงทุนเพอืคา้ (1,529,951)         37,447,744         (1,529,951)         37,469,662         

กาํไรจากการขายเงินลงทุนทวัไป (25,000,000)       - (25,000,000)       -

กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผือขาย (1,767,222)         - (1,767,222)         -

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 28,940                (9,019)                - (9,019)                

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 5,940,902           2,236,041           - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน 139,407              2,249,648           139,407              2,249,648           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี - - - 8,727,278           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 5,154,797           -

ตน้ทุนทางการเงิน 5,692,050           6,667,774           5,692,050 6,667,774           

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล (1,179,057)         (7,668,199)         (2,100,955)                   (7,569,684)

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม (14,030)              (14,030)              - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 775,492              (1,949,216)         657,315                            495,892 

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (15,951,627)       (11,786,272)       (5,579,784)         (713,818)            

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการคา้งรับจากธุรกิจจดัการลงทุน 682                     (126,407)            - -

เงินลงทุนเพอืคา้ (182,601,157)     38,572,780         (182,717,516)     38,572,780         

เงินให้กูย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (234,246)            -

สินทรัพยอื์น (5,257,041)         177,130              19,377,558         2,008,347           

หนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง)

ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งจ่ายจากธุรกิจจดัการลงทุน (48)                     (950)                   - -

หนีสินอืน (7,485,932)         (2,573,817)                   (7,202,162)           (2,752,126)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (211,295,123)     24,262,464         (176,356,150)              37,115,183 

ดอกเบียรับ 416,046              75,342                801,370                          1 

ภาษเีงินไดจ่้ายออก              (100,809)                (98,844)                (90,599)                (27,897)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (210,979,886)     24,238,962         (175,645,379)     37,087,287         

บริษทัหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด 

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผอืขาย 754,155 - 754,155 -

เงินสดจ่ายซือเงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด (23,360,460) (23,266,454)       - -

เงินสดรับจากเงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด 23,289,155 23,191,912 - -

เงินสดจ่ายเพอืซือเงินลงทุนทวัไป - (256,800) - (256,800)            

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทวัไป 210,000,000 - 210,000,000       -

เงินสดจ่ายเพอืเพมิทุนในบริษทัยอ่ย - - (470,000,000) -

เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ - 1,080,000 - 1,080,000

เงินสดจ่ายซืออุปกรณ์ (1,208,765)         (1,888,000)         (430,641) (1,888,000)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (177,886)            - - -

เงินสดรับจากดอกเบียและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 151,666              193,149              151,666              193,149              

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 209,447,865       (946,193)            (259,524,820)     (871,651)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการเพมิทุนหุ้นสามญั 467,100,000       - 467,100,000 -

เงินสดรับจากเงินกูย้มือนื 385,801,868       456,674,908       385,801,868 456,674,908       

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มือนื (500,000,000)     (440,000,000)     (500,000,000) (440,000,000)     

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 352,901,868       16,674,908         352,901,868       16,674,908         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 351,369,847       39,967,677         (82,268,331)       52,890,544         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 352,445,320       330,321,430 288,040,386 312,718,240

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 มีนาคม 5 703,815,167       370,289,107 205,772,055       365,608,784

รายการทีไม่ใช่เงินสด

(กาํไร) ขาดทุนทีเกิดจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

เผอืขายเพมิขึน - สุทธิจากภาษี (31,382,906)       2,959,530           (31,382,906)       2,959,530           

เงินปันผลคา้งรับเพมิขึน 240,444              6,628,680           240,444              6,628,680           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทัหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562


