
หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 352,445,320       330,321,430       288,040,386       312,718,240       
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 6 - - - -
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการคา้งรับจากธุรกิจจดัการลงทุน 30,263                840,670              - -
เงินลงทุน 8.1, 8.2 734,904,390       1,162,950,875   700,374,760       1,178,814,138   
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 - - 19,343,973         -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 10 1,503,206,802   1,580,344,224   1,561,212,761   1,500,695,520   
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 11 6,746,404           8,474,218           6,097,868           7,474,908           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 71,040,000         4,792,724           69,520,549         3,320,549           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 66,695,918         47,558,749         43,974,245         24,825,527         
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 688,014              688,014              688,014              688,014              
สินทรัพยอ่ื์น 14 37,111,434         76,144,630         32,762,271         52,647,675         
รวมสินทรัพย์ 2,772,868,545   3,212,115,534   2,722,014,827 3,081,184,571   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2561



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หน้ีสิน

ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งจ่ายจากธุรกิจจดัการลงทุน 3,972                  7,224                  - -
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 35 148,223,367       148,281,111       - -
เงินกูย้มือ่ืน 15 528,062,334       675,908,797       528,062,334         675,908,797         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 16 11,745,950         11,567,292         11,299,926           8,681,055             

หน้ีสินอ่ืน 17 32,130,151         19,406,600         30,009,941           18,212,160           

รวมหน้ีสิน 720,165,774       855,171,024       569,372,201       702,802,012       

ส่วนของเจา้ของ
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 2,480,604,926 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 1,240,302,463   1,240,302,463   
หุน้สามญั 1,883,929,172 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 941,964,586       941,964,586       

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 1,307,736,926 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
   ชาํระครบแลว้ 18 653,868,463       653,868,463       653,868,463         653,868,463         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 21 1,496,406,747   1,496,406,747   1,496,406,747     1,496,406,747     

กาํไร (ขาดทุน) สะสม
จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 108,383,352       108,383,352       108,383,352         108,383,352         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (131,998,637)     128,521,945       (93,142,787)       116,183,800         

ส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยบางส่วน (4,560,072)         (4,560,072)         - -
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (69,397,082)       (25,675,925)       (12,873,149)       3,540,197           

รวมส่วนของเจา้ของ 2,052,702,771   2,356,944,510   2,152,642,626   2,378,382,559   
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 2,772,868,545   3,212,115,534   2,722,014,827   3,081,184,571   

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2561
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 23 4,453,411           27,378,858         1,326,389           -
กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 24 (129,340,422)     248,944,946       (129,195,749)     247,089,110       
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (49,829,611)       (5,016,471)         - -
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม 35 57,744                56,898                - -
รายไดอ่ื้น 5,295,191           4,037,012           5,258,292           4,056,026           

รวมรายได้ (169,363,687)     275,401,243       (122,611,068)     251,145,136       

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 45,711,443         47,920,808         30,400,902         24,079,585         
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 26 1,132,475           5,394,716           666,055              262,551              
ตน้ทุนทางการเงิน 30,416,190         31,780,706         30,416,190         31,780,706         
โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (48,727)              - (48,727)              -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 27 (70,412,741)       127,262,629       (48,762,478)       146,727,411       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 28 34,706,058         46,328,745         23,717,454         32,778,402         

รวมค่าใชจ่้าย 41,504,698         258,687,604       36,389,396         235,628,655       
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (210,868,385)     16,713,639         (159,000,464)     15,516,481         
ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) 30 15,033,833         (6,839,983)         15,045,382         (964,383)            
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (195,834,552)     9,873,656           (143,955,082)     14,552,098         
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่สาํหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวข้องพนกังาน 685,475              (1,954,178)         - (1,574,687)         
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่สาํหรับโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวข้องพนกังานในบริษทัร่วม - (3,079,007)         - -

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (27,307,811) (20,317,769) - -
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 8.3 (20,516,682)       (33,801,686)       (20,516,682)       (33,801,686)       
จดัประเภทรายการใหม่จากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 8.3 - (180,558,845) - (180,558,845)     
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 8.3 4,103,336           42,872,106         4,103,336           42,872,106         

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม - สุทธิจากภาษี (43,035,682)       (196,839,379)     (16,413,346)       (173,063,112)     
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (238,870,234)     (186,965,723)     (160,368,428)     (158,511,014)     

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท (0.150) 0.008 (0.110) 0.011

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก หุ้น 1,307,736,926 1,307,736,926 1,307,736,926 1,307,736,926   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ
ทุนที่ออก ส่วนเกิน กําไรสะสมจัดสรรแล้ว กําไร (ขาดทุน) ส่วนต่างที่เกิดขึน้ รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม สะสม กําไร (ขาดทุน) ส่วนแบ่ง จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของ
กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร จากการวดัมูลค่า ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนได้เสีย

เงินลงทุนเผื่อขาย อื่นในบริษัทร่วม ในบริษัทย่อยบางส่วน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 653,868,463    1,496,406,747 108,383,352    254,424,618    175,028,622    (8,898,353)       (4,560,072)       2,674,653,377 
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 4,840,471        (171,488,425)   (20,317,769)     - (186,965,723)   
เงินปันผลจ่าย 19 - - - (130,743,144)   -             -             - (130,743,144)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 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 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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 - - - (195,149,077)   (16,413,346)     (27,307,811)     - (238,870,234)   
เงินปันผลจ่าย 19 - - - (65,371,505)     -               -               - (65,371,505)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 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 

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ
ทุนที่ออก ส่วนเกนิ กาํไรสะสมจดัสรรแล้ว กาํไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอื่น รวม
และ มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม สะสม ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

ชําระแล้ว กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร กาํไร (ขาดทุน)
จากการวดัมูลค่า
เงนิลงทุนเผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 233,949,533 175,028,622    2,667,636,717
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 12,977,411 (171,488,425)   (158,511,014)   
เงินปันผลจ่าย 19 - - - (130,743,144)   -           (130,743,144)   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 116,183,800 3,540,197         2,378,382,559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 116,183,800 3,540,197         2,378,382,559
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - (143,955,082)   (16,413,346)     (160,368,428)   
เงินปันผลจ่าย 19 - - - (65,371,505)     -           (65,371,505)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 (93,142,787)     (12,873,149)     2,152,642,626

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (210,868,385)     16,713,639         (159,000,464)     15,516,481
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) 
ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 3,278,909           3,736,014           2,583,998           2,522,147
โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (48,727)              - (48,727)              -
(กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในเงินลงทุนเพ่ือคา้ (789,445)            17,223,611         898,226              15,361,838         
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป 68,928,919         - 68,928,919         -
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย (82,582)              - (82,582)              -
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 123,124,360       (180,558,845)     123,124,360 (180,558,845)     
กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (61,456)              (461,448)            (9,019)                 (461,448)            
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 49,829,611         5,016,471           - -
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 512,229              307,900              512,229 307,900              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน  (โอนกลบั) (70,412,741)       22,262,629         (70,412,741)       22,262,629         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ี (โอนกลบั) - 105,000,000       (25,632,496)       25,632,496         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 47,282,759 98,832,286         
ตน้ทุนทางการเงิน 30,416,190         31,780,706         30,416,190 31,780,706         
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล (20,417,452)       (17,650,104)       (20,384,229)               (16,804,943)
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม (57,744)              (56,898)              - -
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 5,551,533           1,862,730           2,618,871                      1,156,055 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (21,096,781)       5,176,405           795,294              15,547,302         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 48,727                -                 48,727 -
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการคา้งรับจากธุรกิจจดัการลงทุน 810,407              5,812,064           - -
เงินลงทุนเพ่ือคา้ 300,353,408       75,074,235         374,593,883       59,538,185         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (19,343,973)       -
สินทรัพยอ่ื์น 39,409,832         (3,389,782)         20,457,674         9,784,829           

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งจ่ายจากธุรกิจจดัการลงทุน (3,252)                 (748,968)            - -
ผลประโยชน์พนกังานจ่าย (4,687,400)         (154,260)            - -
หน้ีสินอ่ืน 12,649,187         (20,224,550)                11,727,123         (13,729,398)

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 327,484,128       61,545,144         388,278,728                71,140,918 
ดอกเบ้ียรับ 3,208,187           6,840,165           2,831,786            6,343,917 
ภาษีเงินไดจ่้ายออก              (401,776)           (1,180,025)              (254,228)              (117,854)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 330,290,539       67,205,284         390,856,286       77,366,981         

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ
2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (84,284,328) - (84,284,328) -
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 82,586 - 82,586 -
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด (23,289,155) (23,191,912)       - -
เงินสดรับจากเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 23,191,912 73,356,186 - 50,356,186         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป (25,256,800) (25,000) (25,256,800) (25,000)              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป 87,091,725 - 87,091,725         -
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนทัว่ไป 8,359,719           15,218,000 8,359,719           15,218,000
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนใบริษทัยอ่ย - - (25,000,000) -
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย - - (82,800,000) -
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (231,600,000) - (231,600,000)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,136,710           2,000,000 1,080,000           2,000,000
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (2,500,460)         (5,731,575)         (2,207,284) (5,652,575)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (66,298,800)       (10,051)              (66,200,000) -
เงินสดรับจากดอกเบ้ียและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 17,234,400         11,145,772         17,234,400         10,797,347         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (64,532,491)       (158,838,580)     (171,899,982)     (158,906,042)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - (17,120)              - (17,120)              
เงินสดรับจากเงินกูย้มือ่ืน 1,756,737,347   2,726,349,409   1,756,737,347 2,726,349,409   
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มือ่ืน (1,935,000,000)  (2,550,000,000)  (1,935,000,000) (2,550,000,000)  
เงินปันผลจ่าย (65,371,505)       (130,743,144)     (65,371,505) (130,743,144)     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (243,634,158)     45,589,145         (243,634,158)     45,589,145         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 22,123,890         (46,044,151)       (24,677,854)       (35,949,916)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 330,321,430       376,365,581 312,718,240 348,668,156
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 5 352,445,320       330,321,430 288,040,386       312,718,240

รายการที่ไม่ใช่เงนิสด
(กาํไร) ขาดทุนท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายเพ่ิมข้ึน - สุทธิจากภาษี (12,873,149)       3,540,197           (12,873,149)       3,540,197           
เงินปันผลคา้งรับเพ่ิมข้ึน 38,304                - 38,304                -

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท
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