
หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 538,011,791 251,040,750 520,355,686 232,148,900

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 7 58,480,079 4,047,260 58,480,079 4,047,260

เงินลงทุน - สุทธิ 9.1 409,977,492 271,292,135 409,977,492 271,292,135

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - สุทธิ 10 1,358,857,228 1,205,204,756 1,257,648,990 1,106,691,233

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 1,866,784 1,576,718 636,159 288,020

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 5,830,466 7,148,692 3,327,063 3,331,977

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 13 56,813,134 59,708,927 33,699,555 35,412,457

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - สุทธิ 14 165,188,800 165,188,800 165,188,800 165,188,800

สินทรัพยอ่ื์น 15 10,973,612 7,135,296 3,627,467 1,349,259

รวมสินทรัพย์ 2,605,999,386 1,972,343,334 2,452,941,291 1,819,750,041   

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2556 2555 2556 2555

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 54,238,462 - 54,238,462 -

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,239,407 8,032,545 5,617,128 5,788,412

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 34 150,182,894 156,097,351 - -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 16 4,645,917 1,994,255 3,802,265 935,947

หน้ีสินอ่ืน 17 13,489,532 15,721,166 12,936,394 14,706,703

รวมหน้ีสิน 229,796,212 181,845,317 76,594,249 21,431,062

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรือนหุน้ 18

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 1,883,929,172 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 941,964,586     941,964,586     

หุน้สามญั 1,022,687,231 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 511,343,616    511,343,616      

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

หุน้สามญั 1,022,619,448 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ชาํระครบแลว้ - 511,309,724 - 511,309,724

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 21 1,496,406,747 1,116,138,100 1,496,406,747 1,116,138,100

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 3,722,089 3,793,326 -771,327 -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 110,960,723     44,105,341      118,459,807 62,487,803

ส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนจากการขายส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยบางส่วน 10 1,003,468 1,003,468 -            -             

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 2,374,344,842 1,784,733,311 2,376,347,042 1,798,318,979

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,858,332 5,764,706 -            -             

รวมส่วนของเจา้ของ 2,376,203,174 1,790,498,017 2,376,347,042 1,798,318,979

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 2,605,999,386 1,972,343,334 2,452,941,291 1,819,750,041

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2556 2555 2556 2555

รายได้

ค่าธรรมเนียมและบริการ 23 14,123,962 15,133,998 -               5,245,946

กาํไรจากเงินลงทุน 9.2 6,868,395 27,044,018 6,868,395 27,044,018

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 163,120,024 100,687,456 -               -              

ดอกเบ้ียและเงินปันผล 6,377,155 8,969,261 160,240,125 69,017,628

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม 34 5,914,457 6,989,250 -               -              

รายไดอ่ื้น 3,752,188 671,336 5,202,561 653,335

รวมรายได้ 200,156,181 159,495,319 172,311,081 101,960,927

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 24 6,311,688 5,119,936 617,226 115,052

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 29,676,236 23,685,649 15,388,915 9,296,890

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ 7,847,910 8,691,029 2,674,141 1,974,913

ค่าตอบแทนกรรมการ 25 5,629,666 5,470,000 4,689,666 4,675,000

ค่าท่ีปรึกษา 11,393,294 11,642,254 9,873,181 6,644,344

ค่าใชจ่้ายดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 1,810,023 2,079,554 782,233 11,801

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 26 9,701,575 10,898,867 7,417,569 6,503,576

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) -                (1,519,735)        -               (1,519,735)        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 28 (5,704,987)          (3,768,491)        10,737,106        17,631,238       

รวมค่าใชจ่้าย 66,665,405 62,299,063 52,180,037 45,333,079

133,490,776 97,196,256 120,131,044 56,627,848

ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย 29 (3,088,624)          (5,411,440)        (1,905,733)         (4,013,590)        

กาํไรสุทธิ 130,402,152 91,784,816 118,225,311 52,614,258

กาํไรก่อนภาษีเงินได้

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ

2556 2555 2556 2555

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

กาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 9.4 (964,158)             8,852,850         (964,158)            8,852,850         

การปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่จากการขาย

   เงินลงทุนเผือ่ขายในระหวา่งงวด 9.4 -                (23,101,289)      -               (23,101,289)      

ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

  สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (312,508)             -              (915,043)            -              

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 700,090              5,861,745         -               -              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

  สาํหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังานในบริษทัร่วม (5,802,372)          -              -               -              

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน 9.4 192,831              2,849,688         192,831             2,849,688         

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิ (6,186,117)          (5,537,006)        (1,686,370)         (11,398,751)      

กาํไรเบ็ดเสร็จรวม 124,216,035       86,247,810       116,538,941      41,215,507       

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 134,439,095       98,715,481       118,225,311      52,614,258       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (4,036,943) (6,930,665)

130,402,152       91,784,816       

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 128,122,409       93,178,475       116,538,941      41,215,507       

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (3,906,374) (6,930,665)

124,216,035       86,247,810       

กาํไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท 0.120 0.097 0.105 0.052

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 18 หุ้น 1,122,356,536    1,021,307,973  1,122,356,536   1,021,307,973  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนที่ออก เงนิรับล่วงหน้า ส่วนเกนิ กาํไร (ขาดทุน) ส่วนต่างที่เกดิขึน้ รวมส่วนของ รวม

และชําระแล้ว ค่าหุ้น มูลค่าหุ้น สะสม จากการขายส่วนได้เสีย บริษัทใหญ่ ส่วนของเจ้าของ

ทุนจากการ ยงัไม่ได้จัดสรร ในบริษัทย่อยบางส่วน

วดัมูลค่า

เงนิลงทุนเผือ่ขาย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 451,309,724 60,000,000 1,116,138,100 11,398,751      (2,068,419)           108,383,352         (3,496,338)      1,003,468       1,742,668,638    5,195,371       1,747,864,009    

กาํไรเบด็เสร็จรวม -            -                -                       (11,398,751)     5,861,745             -                   98,715,481     -             93,178,475         (6,930,665)      86,247,810         

เพิ่มทุนหุน้สามญั/เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 18 60,000,000 (60,000,000)      -                       -               -                   -                   -              -             -                -              -              

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 10 -            -                -                       -               -                   -                   -              -             -                7,500,000       7,500,000           

เงินปันผล 19 -            -                -                       -               -                   -                   (51,113,802)    -             (51,113,802)        -              (51,113,802)        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 511,309,724    -                1,116,138,100         -               3,793,326             108,383,352         44,105,341     1,003,468       1,784,733,311    5,764,706       1,790,498,017    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 511,309,724 -              1,116,138,100 -               3,793,326             108,383,352         44,105,341     1,003,468       1,784,733,311    5,764,706       1,790,498,017    

กาํไรเบด็เสร็จรวม -            -              -                     (771,327)          700,090                -                   128,193,646   -             128,122,409       (3,906,374)      124,216,035       

เพิ่มทุนหุน้สามญั 18 142,558,739 -              380,268,647 -               -                   -                   -              -             522,827,386       -              522,827,386       

เงินปันผล 19 -            -              -                     -               -                   -                   (61,338,264)    -             (61,338,264)        -              (61,338,264)        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 653,868,463    -              1,496,406,747         (771,327)          4,493,416             108,383,352         110,960,723   1,003,468       2,374,344,842    1,858,332       2,376,203,174    

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

อาํนาจควบคุม

กาํไรสะสมจัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามส่วนแบ่งกาํไร

(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

อืน่ในบริษัทร่วม

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกนิ (ตํ่ากว่า) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กฎหมาย



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนที่ออก เงินรับล่วงหน้า ส่วนเกนิ กาํไรสะสม รวม
และชําระแล้ว ค่าหุ้น มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

กฎหมาย
จากการวดัมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2555 451,309,724 60,000,000 1,116,138,100 11,398,751 108,383,352 60,987,347 1,808,217,274     
กาํไรเบด็เสร็จรวม -              -             -                (11,398,751)         -                       52,614,258        41,215,507          
เพิ่มทุนหุน้สามญั/เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 18 60,000,000 (60,000,000)     -                -                 -                       -              -                 
เงินปันผลจ่าย 19 -              -             -                -                 -                       (51,113,802)      (51,113,802)         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 511,309,724 -             1,116,138,100 -                 108,383,352 62,487,803        1,798,318,979

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 511,309,724 -             1,116,138,100 -                 108,383,352 62,487,803 1,798,318,979     
กาํไรเบด็เสร็จรวม -             -                (771,327)              -                       117,310,268      116,538,941        
เพิ่มทุนหุน้สามญั 18 142,558,739 -             380,268,647 -                 -                       -              522,827,386        
เงินปันผลจ่าย 19 -              -             -                -                 -                       (61,338,264)      (61,338,264)         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 653,868,463 -             1,496,406,747 (771,327)              108,383,352 118,459,807      2,376,347,042

ส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกนิ (ตํ่ากว่า) ทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกจิการ
องค์ประกอบอืน่ของ กาํไรสะสมจัดสรรแล้ว



หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 133,490,776      97,196,256       120,131,044    56,627,848         

ปรับปรุงดว้ย

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,961,121          2,371,322         182,716           214,441              

ค่าตดัจาํหน่ายอุปกรณ์สาํนกังาน (405,026)            -                -               -                  

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) -                 (1,349,087)       -               (1,349,087)         

หน้ีสูญไดรั้บคืน -                 (170,648)          -               (170,648)            

(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้ 1,706,692          (2,059,377)       1,706,692        (2,059,377)         

กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ขาย -                 (23,101,289)     -               (23,101,289)       

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน (5,704,987)         (3,768,490)       (5,704,987)       (3,768,490)         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                16,442,093      21,399,729         

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (163,120,024)     (100,687,456)   -               -                  

(5,914,457)         (6,989,250)       -               -                  

ดอกเบ้ียและเงินปันผล (6,377,155)         (8,969,261)       (160,240,125)   (69,017,628)       

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 2,339,154          445,596            1,951,275        167,323              

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,089,253          8,706,836         2,595,441        8,037,456           

เงินสดจ่ายผลประโยชน์ของพนกังาน -                 (1,595,407)       -               (1,595,407)         

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้             (514,785)            (457,591)           (128,658)              (168,836)

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (39,449,438)       (40,427,846)     (23,064,509)     (14,783,965)       

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

(125,651,220)     (180,065,618)   (125,651,220)   (180,065,618)     

(54,432,819)       170,715 (54,432,819)     170,715

สินทรัพยอ่ื์น (1,037,995)         168,221            127,648           (58,402)              

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

54,238,462        -                54,238,462      -                  

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (793,138)            2,685,685         (171,284)          2,018,617           

หน้ีสินอ่ืน          (2,262,120)         (2,155,905)        (1,770,309)           (2,095,818)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน (169,388,268)     (219,624,748)   (150,724,031)   (194,814,471)     

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์



หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

(10,000,000)       -                (10,000,000)     -                  

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -                 66,741,222 -               66,741,222         

เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                (17,400,000)     (25,000,000)       

เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทุนในบริษทัร่วม (149,999,850)     -                (149,999,850)   -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (914,963)            (1,367,256)       (525,941) (291,500)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 435,514             -                -               -                  

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (18,000)              -                -               -                  

เงินสดรับจากดอกเบ้ียและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 1,002,366 29,312 1,002,366 29,312                

เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษทัร่วม        154,365,120 60,692,940      154,365,120          60,692,940

เงินสดรับจากการโอนธุรกิจใหบ้ริษทัร่วม 34 -                 70,000,000 -               70,000,000         

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (5,129,813)         196,096,218     (22,558,305)     172,171,974       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

เน่ืองจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย -                 7,500,000 -               -                  

เงินสดจ่ายจากการจองซ้ือหุน้ส่วนเกิน 18 -                 (31,914,453)     -               (31,914,453)       

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 522,827,386      -                522,827,386    -                  

เงินปันผลจ่าย (61,338,264) (51,113,802) (61,338,264) (51,113,802)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 461,489,122      (75,528,255) 461,489,122    (83,028,255)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 286,971,041      (99,056,785)     288,206,786    (105,670,752)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 251,040,750 350,097,535 232,148,900 337,819,652

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 6 538,011,791 251,040,750 520,355,686 232,148,900

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายลดลง

(สุทธิจากภาษี) (771,327)            (11,398,751)     (771,327)          (11,398,751)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

เงินสดจ่ายจาการซ้ือเงินลงทุน


