บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 31 มีนาคม 2562
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที�

ณ วันที�

ณ วันที�

ณ วันที�

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี� ธุรกิจหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ที�ถือไว้เพื�อขาย
สิ นทรัพย์อื�น
รวมสิ นทรัพย์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

5
6
8.1, 8.2
9
10

11

หน่ วย : บาท

703,815,167
29,581
710,449,292
1,486,520,188
7,194,557
71,197,741
72,095,545
688,014
44,474,703
3,096,464,788

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

352,445,320
30,263
734,904,390
1,503,206,802
6,746,404
71,040,000
66,695,918
688,014
37,111,434
2,772,868,545

205,772,055
675,964,716
19,578,219
2,026,057,964
5,895,569
69,520,549
49,376,678
688,014
16,017,304
3,068,871,068

288,040,386
700,374,760
19,343,973
1,561,212,761
6,097,868
69,520,549
43,974,245
688,014
32,762,271
2,722,014,827

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 31 มีนาคม 2562
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที�

ณ วันที�

ณ วันที�

ณ วันที�

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

31 มีนาคม

31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

หนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

หนี� สิน
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
เงินกูย้ มื อื�น
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี� สินอื�น
รวมหนี� สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 2,480,604,926 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,653,736,926 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
หุน้ สามัญ 1,307,736,926 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ชําระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)
ส่ วนต่างที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงส่ วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

24
12

3,924
148,209,337
419,556,252
12,521,442
24,644,317
604,935,272

3,972
148,223,367
528,062,334
11,745,950
32,130,151
720,165,774

419,556,252
11,957,241
22,807,877
454,321,370

528,062,334
11,299,926
30,009,941
569,372,201

1,240,302,463

1,240,302,463

1,240,302,463

1,240,302,463

13
826,868,463

826,868,463
653,868,463

653,868,463

1,790,506,747

1,496,406,747

1,790,506,747

1,496,406,747

108,383,352
(131,016,423)

108,383,352
(131,998,637)

108,383,352
(79,825,958)

108,383,352
(93,142,787)

(4,560,072)
(98,652,551)
2,491,529,516
3,096,464,788

(4,560,072)
(69,397,082)
2,052,702,771
2,772,868,545

(31,382,906)
2,614,549,698
3,068,871,068

(12,873,149)
2,152,642,626
2,722,014,827

