บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”

สิ นทรัพ ย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพ ย์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

5
6
8.1, 8.2
9

10

370,289,107
967,077
1,084,286,211
1,569,157,153
8,494,202
4,780,621
57,390,427
688,014
83,466,054
3,179,518,866

“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”

330,321,430
840,670
1,162,950,875
1,580,344,224
8,474,218
4,792,724
47,558,749
688,014
76,144,630
3,212,115,534

365,608,784
1,091,325,736
1,500,695,520
7,726,654
3,320,549
34,660,011
688,014
58,043,760
3,062,069,028

312,718,240
1,178,814,138
1,500,695,520
7,474,908
3,320,549
24,825,527
688,014
52,647,675
3,081,184,571

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

2561

2560

2561

2560

“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”

หนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
เงินกูย้ มื อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,883,929,172 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,307,736,926 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ชําระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

22
11

“ยังไม่ได้ ตรวจสอบ”

6,274
148,267,081
699,251,479
9,618,076
16,903,437
874,046,347

7,224
148,281,111
675,908,797
11,567,292
19,406,600
855,171,024

699,251,479
9,176,947
15,530,688
723,959,114

675,908,797
8,681,055
18,212,160
702,802,012

941,964,586

941,964,586

941,964,586

941,964,586

653,868,463
1,496,406,747

653,868,463
1,496,406,747

653,868,463
1,496,406,747

653,868,463
1,496,406,747

108,383,352
86,581,651
(4,560,072)
(35,207,622)
2,305,472,519
3,179,518,866

108,383,352
128,521,945
(4,560,072)
(25,675,925)
2,356,944,510
3,212,115,534

108,383,352
76,491,822
2,959,530
2,338,109,914
3,062,069,028

108,383,352
116,183,800
3,540,197
2,378,382,559
3,081,184,571

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561

รายได้
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ
กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
จากการจัดประเภทรายการใหม่จากการโอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวม - สุทธิ จากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

12
13
22

15
16

17

8.3
8.3

2561

2560

2,437,908
(20,959,586)
(2,236,041)
14,030
1,516,922
(19,226,767)

18,805,939
222,970,404
10,852,687
14,030
803,295
253,446,355

(19,706,656)
1,503,349
(18,203,307)

221,978,445
869,444
222,847,889

14,254,244
119,869
6,667,774
2,249,648
9,108,504
32,400,039
(51,626,806)
9,686,512
(41,940,294)

19,789,018
3,098,455
6,664,599
8,969,825
15,662,440
54,184,337
199,262,018
(37,865,738)
161,396,280

6,678,185
6,667,774
10,976,926
6,855,104
31,177,989
(49,381,296)
9,689,318
(39,691,978)

13,870,463
80,337
6,664,599
3,125,754
12,122,141
35,863,294
186,984,595
(36,467,128)
150,517,467

(8,951,030)
(725,834)

(2,129,800)
(32,841,712)

(725,834)

(32,841,712)

-

8.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

(180,558,845)

-

(180,558,845)

145,167
(9,531,697)
(51,471,991)

42,680,111
(172,850,246)
(11,453,966)

145,167
(580,667)
(40,272,645)

42,680,111
(170,720,446)
(20,202,979)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

บาท

(0.032)

0.123

(0.030)

0.115

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนํ้าหนัก

หุ้น

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท

ทุนทีอ่ อก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

งบการเงินรวม
กําไรสะสมจัดสรรแล้ว กําไรสะสม
ทุนสํารองตาม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
กฎหมาย

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนแบ่ ง
กําไร (ขาดทุน)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
จากการวัดมูลค่ า
อื่นในบริษทั ร่ วม
เงินลงทุนเผื่อขาย

ส่ วนต่ างทีเ่ กิดขึน้
รวม
จากการเปลีย่ นแปลง ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนได้ เสีย
ในบริษทั ย่ อยบางส่ วน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

653,868,463
653,868,463

1,496,406,747
1,496,406,747

108,383,352
108,383,352

254,424,618
161,396,280
415,820,898

175,028,622
(170,720,446)
4,308,176

(8,898,353)
(2,129,800)
(11,028,153)

(4,560,072)
(4,560,072)

2,674,653,377
(11,453,966)
2,663,199,411

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

653,868,463
653,868,463

1,496,406,747
1,496,406,747

108,383,352
108,383,352

128,521,945
(41,940,294)
86,581,651

3,540,197
(580,667)
2,959,530

(29,216,122)
(8,951,030)
(38,167,152)

(4,560,072)
(4,560,072)

2,356,944,510
(51,471,991)
2,305,472,519

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
" ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท

ทุนที่ออก
และ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสมจัดสรรแล้ว กําไรสะสม
ทุนสํ ารองตาม
ยังไม่ ได้จัดสรร
กฎหมาย

องค์ ประกอบอื่น
รวม
ของส่ วนของเจ้ าของ ส่ วนของเจ้ าของ
กําไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผื่อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

653,868,463
653,868,463

1,496,406,747
1,496,406,747

108,383,352
108,383,352

233,949,533
150,517,467
384,467,000

175,028,622
(170,720,446)
4,308,176

2,667,636,717
(20,202,979)
2,647,433,738

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

653,868,463
653,868,463

1,496,406,747
1,496,406,747

108,383,352
108,383,352

116,183,800
(39,691,978)
76,491,822

3,540,197
(580,667)
2,959,530

2,378,382,559
(40,272,645)
2,338,109,914

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน)
ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
(กําไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ขาดทุนจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
เงินลงทุนเพื่อค้า
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
หนี้ สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนิ นงาน
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

(51,626,806)

199,262,018

(49,381,296)

186,984,595

879,791
37,447,744
(9,019)
2,236,041
2,249,648
6,667,774
(7,668,199)
(14,030)
(1,949,216)

927,966
(23,064,281)
(180,558,845)
(2,393,751)
30,203
(10,852,687)
2,053,975
8,969,825
6,664,599
(9,395,615)
(14,030)
732,505

635,927
37,469,662
(9,019)
2,249,648
8,727,278
6,667,774
(7,569,684)
495,892

577,247
(23,028,108)
(180,558,845)
(2,393,751)
30,203
2,053,975
8,969,825
(5,844,071)
6,664,599
(9,198,698)
457,286

(11,786,272)

(7,638,118)

(713,818)

(15,285,743)

(126,407)
38,572,780
177,130

(6,950,585)
3,742,279
(45,034,227)
(3,957,742)

38,572,780
2,008,347

(6,950,585)
(44,367,963)
1,543,566

(4,125,256)
(672,695)
(8,335,684)
(72,972,028)
155,233
(717,388)
(73,534,183)

(2,752,126)
37,115,183
1
(27,897)
37,087,287

(4,125,256)
(3,637,696)
(72,823,677)
218
(26,007)
(72,849,466)

(950)
(2,573,817)
24,262,464
75,342
(98,844)
24,238,962

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดสุทธิ ได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมอื่น
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมอื่น
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
กําไรที่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น - สุทธิ จากภาษี
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

5

2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(23,266,454)
23,191,912
(256,800)
1,080,000
(1,888,000)
193,149
(946,193)

(23,105,272)
23,000,000
(231,600,000)
(123,438)
254,826
(231,573,884)

(256,800)
1,080,000
(1,888,000)
193,149
(871,651)

(231,600,000)
(123,438)
214,996
(231,508,442)

456,674,908
(440,000,000)
16,674,908
39,967,677
330,321,430
370,289,107

(17,120)
650,353,915
(350,000,000)
300,336,795
(4,771,272)
376,365,581
371,594,309

456,674,908
(440,000,000)
16,674,908
52,890,544
312,718,240
365,608,784

(17,120)
650,353,915
(350,000,000)
300,336,795
(4,021,113)
348,668,156
344,647,043

2,959,530
6,628,680

4,308,176
6,049,411

2,959,530
6,628,680

4,308,176
6,049,411

