
"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

สินทรัพย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 708,158,289 534,637,239 669,949,451 491,611,728

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ 5.1 286,119,870 662,931,081 286,119,870 662,931,081

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 6 384,708,769 395,514,266 485,538,464 489,931,923

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 88,850,483 171,101,586 88,850,483 171,101,586

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

และดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 7 1,168,844,838 945,902,359 1,168,844,838 945,902,359

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 54,984,194 64,133,702 49,900,994 58,496,393

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 18,343,867 19,591,998 16,325,787 17,522,005

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 9 85,380,176 65,631,368 85,380,176 65,631,368

ลูกหนี้ที่รับโอนทรัพยมาเปนประกัน 10 138,531,038 -            138,531,038 -            

สินทรัพยอื่น 101,546,969 101,034,537 98,318,111 97,866,770

รวมสินทรัพย 3,035,468,493 2,960,478,136 3,087,759,212 3,000,995,213

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันที่  31 ธันวาคม 2551

หนวย : บาท



"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สิน

เจาหนี้สํานักหักบัญชี 20,486,605 -            20,486,605 -             

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 521,144,962 360,242,272 521,144,962 360,242,272

คาใชจายคางจาย 21,844,211 58,107,893 21,627,581 57,922,090

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 9 48,610 553,329 48,610 553,329

หนี้สินอื่น 19,488,208 15,234,062 19,199,326 14,410,814

รวมหนี้สิน 583,012,596 434,137,556 582,507,084 433,128,505

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 13

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 1,083,833,521 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 1,083,833,521 1,083,833,521 1,083,833,521 1,083,833,521

ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว

หุนสามัญ 833,758,869 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 833,758,869 833,758,869 833,758,869 833,758,869

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

งบการเงินรวม

งบดุล (ตอ)

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันที่  31 ธันวาคม 2551

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : บาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันที่  31 ธันวาคม 2551



"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนเกินมูลคาหุน 17.2 1,116,138,100 1,116,138,100 1,116,138,100 1,116,138,100

สวนเกินมูลคาหุน - หุนทุนซื้อคืน 14 15,518,880 15,518,880 15,518,880 15,518,880

สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

มูลคาเงินลงทุน 5.4 (5,687,604) (4,317,395) (4,430,525) (3,670,622)

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 17.3 108,383,352 108,383,352 108,383,352 108,383,352

สํารองหุนทุนซื้อคืน 17.4 20,059,923 19,396,580 20,059,923 19,396,580

ยังไมไดจัดสรร 384,344,300 456,858,774 435,883,452 497,738,129

หัก หุนทุนซื้อคืน 14 (20,059,923) (19,396,580) (20,059,923) (19,396,580)

รวมสวนของผูถือหุน 2,452,455,897 2,526,340,580 2,505,252,128 2,567,866,708

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,035,468,493 2,960,478,136 3,087,759,212 3,000,995,213

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : บาท



หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย 68,334,169 169,885,191 68,334,169 169,885,191

คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา 10,655,151 14,587,890 10,655,151 14,587,890

คาธรรมเนียมและบริการ 18 3,660,570 8,394,960 3,462,721 8,322,761

กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย

และสัญญาซื้อขายลวงหนา 5.2 2,107,404 15,333,431 2,572,010 14,321,190

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 9,385,663 16,416,405 9,157,681 15,764,815

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 24,030,207 24,462,279 24,030,207 24,462,279

รายไดอื่น 447,071 4,051,444 522,071 4,126,434

รวมรายได 118,620,235 253,131,600 118,734,010 251,470,560

คาใชจาย

คาใชจายในการกูยืมเงิน 3,146,113 5,191,165 3,146,113 5,191,165

คาธรรมเนียมและบริการจาย 19 5,954,809 8,810,309 5,656,073 8,628,364

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 40,106,286 (50,103) 40,106,286 (50,103)

สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 10,195,191 -               -               -               

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -               -               4,393,459 -               

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 81,592,029 126,600,391 79,178,172 122,317,901

34,762,971 37,019,665 33,705,161 35,865,351

คาภาษีอากร 1,273,459 1,097,732 1,257,432 1,095,872

คาตอบแทนกรรมการ 20 1,060,000 605,000 1,015,000 590,000

คาที่ปรึกษา 2,466,020 1,952,801 2,127,245 1,902,401

คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร 16,166,931 10,900,958 16,026,718 10,585,198

คาใชจายอื่น 21 13,747,783 11,998,478 13,313,911 11,616,406

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 151,069,193 190,175,025 146,623,639 183,973,129

รวมคาใชจาย 210,471,592 204,126,396 199,925,570 197,742,555

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

หนวย : บาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"



หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

(91,851,357) 49,005,204 (81,191,560) 53,728,005

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 23 20,000,226 (16,826,754) 20,000,226 (16,826,754)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (71,851,131) 32,178,450 (61,191,334) 36,901,251

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 24 (0.087) 0.039 (0.074) 0.044

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด บาท 24 (0.087) 0.039 (0.074) 0.044

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

"ยังไมไดตรวจสอบ"



หนวย : บาท

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน) สํารองตาม กําไรสะสม กําไรสะสม หุนทุนซื้อคืน สวนของผูถือหุน รวม

เรียกชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย จัดสรรสําหรับ ยังไมไดจัดสรร สวนนอย สวนของผูถือหุน

มูลคาเงินลงทุน หุนทุนซื้อคืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 833,704,064 1,116,138,100 15,518,880               -         3,474,963 108,383,352                   -         691,483,757                  -         8,254,567 2,776,957,683

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุนลดลง               -                           -                       -                       -         (9,184,797)              -                           -                           -                          -                     -         (9,184,797)

ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย               -                           -                       -                       -                       -                      -                           -                           -                          -         (8,254,567) (8,254,567)

กําไรสุทธิ               -                           -                       -                       -                       -                      -                           -         32,178,450                  -                     -         32,178,450

เพิ่มทุนหุนสามัญ/เงินรับลวงหนาคาหุน

(หมายเหตุขอ 15.2) 30,533                   -                       -         7,358               -                      -                           -                           -                          -                     -         37,891

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 833,734,597 1,116,138,100 15,518,880 7,358 (5,709,834) 108,383,352                   -         723,662,207                  -                     -         2,791,734,660

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 833,758,869 1,116,138,100 15,518,880               -         (4,317,395) 108,383,352           19,396,580 456,858,774        (19,396,580)             -         2,526,340,580

สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุนเพิ่มขึ้น               -                           -                       -                       -         (1,370,209)              -                           -                           -                          -                     -         (1,370,209)

ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด               -                           -                       -                       -                       -                      -                           -         (71,851,131)             -         (71,851,131)

หุนทุนซื้อคืน (หมายเหตุขอ 14)               -                           -                       -                       -                       -                      -                           -                           -                     (663,343)             -         (663,343)

สํารองหุนทุนซื้อคืน (หมายเหตุขอ 14)               -                           -                       -                       -                       -                      -                        663,343              (663,343)                  -                     -                         -           

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 833,758,869 1,116,138,100 15,518,880               -         (5,687,604) 108,383,352 20,059,923 384,344,300 (20,059,923)             -         2,452,455,897

สวนเกินมูลคาหุน

 - หุนทุนซื้อคืน

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล   

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม



หนวย : บาท

ทุนที่ออกและ สวนเกิน เงินรับลวงหนา สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน) สํารองตาม กําไรสะสม กําไรสะสม หุนทุนซื้อคืน รวม

เรียกชําระแลว มูลคาหุน คาหุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง กฎหมาย จัดสรรสําหรับ ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

มูลคาเงินลงทุน หุนทุนซื้อคืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 833,704,064 1,116,138,100 15,518,880                 -        3,579,514 108,383,352                   -         717,517,772                -         2,794,841,682

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา               -         -                -                                -        (9,425,355)                  -                           -                           -                        -         (9,425,355)

เงินลงทุนลดลง

กําไรสุทธิ               -         -                -                                -                     -                          -                           -         36,901,251                -         36,901,251

เพิ่มทุนหุนสามัญ/เงินรับลวงหนาคาหุน

(หมายเหตุขอ 15.2) 30,533 -                -                7,358              -                          -                           -                           -                        -         37,891

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 833,734,597 1,116,138,100 15,518,880 7,358 (5,845,841) 108,383,352                   -         754,419,023                -         2,822,355,469

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 833,758,869 1,116,138,100 15,518,880                 -        (3,670,622) 108,383,352 19,396,580 497,738,129 (19,396,580) 2,567,866,708

สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุนเพิ่มขึ้น               -         -                                 -                         -        (759,903)                  -                           -                           -                        -         (759,903)

ขาดทุนสุทธิ               -         -                                 -                         -                     -                          -                           -         (61,191,334)                -         (61,191,334)

หุนทุนซื้อคืน (หมายเหตุขอ 14)               -         -                                 -                         -                     -                          -                           -                           -                   (663,343) (663,343)

สํารองหุนทุนซื้อคืน (หมายเหตุขอ 14)               -         -                                 -                         -                     -                          -                       663,343             (663,343)                -         -                                   

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 833,758,869 1,116,138,100 15,518,880                 -        (4,430,525) 108,383,352 20,059,923 435,883,452 (20,059,923) 2,505,252,128

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล   

สวนเกินมูลคาหุน

 - หุนทุนซื้อคืน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ"



2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (71,851,131) 32,178,450 (61,191,334) 36,901,251

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 29,264                       -           -           -            

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 11,512,215 14,921,233 10,906,193 14,280,365

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 40,106,286 (50,103) 40,106,286 (50,103)

สํารองหนี้สูญลูกหนี้ที่ปรึกษาทางการเงิน -                       600,000 -           600,000

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                       -           (475,652) -            

กําไรจากการรับโอนทรัพยเพื่อประกันหนี้ (996,423) -           (996,423) -            

ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย 2,073,385 1,921,421 2,073,385 1,921,421

โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย (2,304,500) -           (2,304,500) -            

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -                       -           4,393,459 -            

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว 1,223,776 (6,208,808) 1,223,776 (6,208,808)

สวนแบงขาดทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 10,195,191 -           -           -            

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ 1,120,552 (792,558) 1,120,552 (792,558)

ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 66,969 -           66,969 -            

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (8,824,416) 42,569,635 (5,077,289) 46,651,568

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินลงทุนระยะสั้น 237,540,995 (262,959,463) 237,540,995 (262,959,463)

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 82,251,103 20,694,550 82,251,103 20,694,550

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

และดอกเบี้ยคางรับ (263,048,765) 219,650,907 (263,048,765) 219,650,907

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (19,495,507) 2,200,079 (19,495,507) 2,200,079

สินทรัพยอื่น (1,491,323) (5,107,265) (2,430,232) (4,007,909)

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

หนวย : บาท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551



2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้สํานักหักบัญชี 20,486,605 2,537,640 20,486,605 2,537,640

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา 160,902,690 (71,797,164) 160,902,690 (71,797,164)

คาใชจายคางจาย (36,263,682) (21,652,288) (36,294,509) (22,029,354)

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย -                         14,254,123 -             14,254,123

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี                     (504,719) -                   (504,719) -              

หนี้สินอื่น 5,418,972 (5,128,520) 4,506,950 (5,824,283)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 176,971,953 (64,737,766) 178,837,322 (60,629,306)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย                (20,625,724)    (53,147,600)    (20,625,724)     (53,147,600)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 23,890,076 193,625,570 23,890,076 162,388,088

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย -                       1,019,993      1,475,652      1,019,993

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (1,827,927)                 (7,282,564)     (1,827,927) (6,944,911)      

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 15,888                       2,692,376 15,888 2,692,376

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน -                       (2,723,451) -           (2,723,451)

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมลงทุน 1,452,313 134,184,324 2,927,965 103,284,495

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายเพื่อซื้อหุนทุนซื้อคืน (663,343) -           (663,343) -            

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -                       30,533 -           30,533

เงินสดรับลวงหนาคาหุน -                       7,358 -           7,358

เงินสดจายเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยโอนรับชําระหนี้ที่มีเงื่อนไข (2,764,221) -           (2,764,221) -            

เงินสดจายใหกับผูถือหุนสวนนอยจากการชําระบัญชีของบริษัทยอย (1,475,652)                 -           -           -            

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (4,903,216) 37,891 (3,427,564) 37,891

หมายเหตุ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

หนวย : บาท

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551

"ยังไมไดตรวจสอบ"

"ยังไมไดตรวจสอบ"

หนวย : บาท

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



2552 2551 2552 2551

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 173,521,050 69,484,449 178,337,723 42,693,080

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 534,637,239 716,849,356 491,611,728 703,445,233

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม 708,158,289 786,333,805 669,949,451 746,138,313

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ

ดอกเบี้ยจาย 7,387,688 8,214,411 7,387,688 8,214,411

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 187,973 384,985 169,915 372,552

รายการที่ไมใชเงินสด

โอนเงินลงทุนในบริษัทยอยไปเปนสินทรัพยอื่น -                         -             -             10,200,000

คาซื้ออุปกรณคางจายเพิ่มขึ้น -                         129,727 -             129,727

รับโอนทรัพยเพื่อประกันหนี้ 10 138,531,038              -             138,531,038  -              

       สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง 1,370,209                  9,184,797      759,903         9,425,355       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
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