
หมายเหตุ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 287,076,136 350,097,535 278,482,450 337,819,652

เงินฝากในสถาบนัการเงิน 15,000,000 -               -                -               

ลกูหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์- สุทธิ 6 1,349,144 2,698,240 1,349,144 2,698,240

เงินลงทุน - สุทธิ 8.1 154,715,821 143,287,022 154,715,821 143,287,022

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม - สุทธิ 9 1,177,976,808 1,159,348,495 1,113,308,348 1,103,090,962

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 849,571 1,149,374 168,084 206,048

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8,206,941 8,580,102 3,335,668 3,336,890

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 10 60,179,561 62,270,679 34,822,716 36,576,359

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - สุทธิ 11 165,188,800 165,188,800 165,188,800 165,188,800

สินทรัพยอ่ื์น 12 79,636,220 76,612,813 71,125,876 70,864,101

รวมสินทรัพย์ 1,950,179,002 1,969,233,060 1,822,496,907  1,863,068,074  

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 และวนัที ่31 ธันวาคม 2554

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่



หมายเหตุ

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ" "ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 3,880,678 5,346,860 3,183,334 3,769,795

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 33 161,399,226 163,086,601 -                -               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 13 3,405,257 3,144,066 2,499,374 2,364,031

ค่าจองซ้ือหุน้ส่วนเกินรอจ่ายคืนผูถื้อหุน้ 15 -                31,919,794 -                31,919,794

หน้ีสินอ่ืน 14 13,366,279 17,871,730 11,717,380 16,797,180

รวมหน้ีสิน 182,051,440 221,369,051 17,400,088 54,850,800

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรือนหุน้ 15

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

หุน้สามญั 902,619,448 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ชาํระครบแลว้ 451,309,724 451,309,724

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 15 -                60,000,000 -                60,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 1,116,138,100 1,116,138,100 1,116,138,100 1,116,138,100

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 15,445,599 9,330,332 16,665,884 11,398,751

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 108,383,352 108,383,352 108,383,352 108,383,352

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,246,153 -3,496,338 52,599,759 60,987,347

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

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,759,526,396 1,742,668,638 1,805,096,819 1,808,217,274

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 8,601,166 5,195,371 -                -               

รวมส่วนของเจา้ของ 1,768,127,562 1,747,864,009 1,805,096,819 1,808,217,274

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,950,179,002 1,969,233,060 1,822,496,907 1,863,068,074

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 และวนัที ่31 ธันวาคม 2554
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมโิก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิรวม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้

ค่าธรรมเนียมและบริการ 22 2,331,450         2,043,030      -               -             
กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 8.2 148,004            (438,953)        148,004            (438,953)        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย 17,780,179       16,195,786    -               -             
ดอกเบ้ียและเงินปันผล 2,092,422         548,635         1,915,880         82,152,386    
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม 33 1,687,375         2,651,791      -               -             
รายไดอ่ื้น 18,086              69,874           86                     15,874           

รวมรายได้ 24,057,516       21,070,163    2,063,970         81,729,307    

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 23 1,157,442         1,173,617      -               -             
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 5,011,492         7,640,320      2,010,741         2,177,593      
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ 2,212,478         3,075,535      474,019            1,152,619      
ค่าตอบแทนกรรมการ 24 790,000            1,009,000      620,000            825,000         
ค่าท่ีปรึกษา 1,765,975         947,968         549,089            547,781         
ค่าใชจ่้ายดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร 562,361            405,800         8,981                -             
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 25 2,982,940         2,391,577      1,917,047         1,640,436      

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 1,349,086         (7,879,120)     1,349,086         (7,879,120)     
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 27 (1,680,941)       6,048,823      3,101,673         14,591,194    

รวมค่าใชจ่้าย 14,150,833       14,813,520    10,030,636       13,055,503    

         9,906,683        6,256,643 (7,966,666)       68,673,804    
ภาษีเงินได ้- ค่าใชจ่้าย 28 (758,397)          (5,677,392)     (420,922)          (5,677,392)     
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ          9,148,286           579,251 (8,387,588)       62,996,412    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กาํไรเบด็เสร็จอ่ืน
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 8.4          6,707,478        2,233,031          6,707,478 2,233,031      
การปรับปรุงการจดัประเภทรายการใหม่จากการขาย
    เงินลงทุนเผือ่ขายในระหวา่งงวด 8.4            (107,624) -                        (107,624) -             
ส่วนแบ่งกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม             848,134        2,759,752 -               -             
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสร็จอ่ืน 8.4         (1,332,721)         (669,910) (1,332,721)       (669,910)        

รวมกาํไรเบด็เสร็จอ่ืนสุทธิ          6,115,267        4,322,873          5,267,133        1,563,121
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม        15,263,553        4,902,124         (3,120,455)      64,559,533

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 10,742,491       579,251         (8,387,588)       62,996,412    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,594,205) -

9,148,286         579,251         

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 16,857,758       4,902,124      (3,120,455)       64,559,533    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,594,205) -

15,263,553       4,902,124      

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน บาท 0.011 0.001 (0.008) 0.071

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงนํ้าหนัก 15 หุ้น   1,017,344,723    893,532,348   1,017,344,723    893,532,348

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนที่ออก เงินรับล่วงหน้า ส่วนเกิน กําไร (ขาดทุน) สะสม ส่วนต่างที่เกิดขึน้ หุ้นทุนซื้อคืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวม

และ ค่าหุ้น มูลค่าหุ้น ส่วนแบ่งกําไร ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้จัดสรร จากการขายส่วนได้เสีย บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

ชําระแล้ว จากการวัดมูลค่า (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ กฎหมาย ในบริษัทย่อยบางส่วน

เงินลงทุนเผื่อขาย อื่นในบริษัทร่วม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 416,947,565 -              1,116,138,100 15,518,880 7,514,824          (1,594,210)        108,383,352 31,824,872 (13,808,580)               -                           (31,824,872)   1,649,099,931   -                1,649,099,931    

กาํไรเบด็เสร็จรวม -             -              -                    -            1,563,121 2,759,752         -               -             579,251 -                           -             4,902,124          -                4,902,124           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 416,947,565   -              1,116,138,100      15,518,880   9,077,945          1,165,542         108,383,352    31,824,872    (13,229,329)               -                           (31,824,872)   1,654,002,055   -                1,654,002,055    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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 -             -              -                    -            5,267,133 848,134            -               -             10,742,491                -                           -             16,857,758        (1,594,205)        15,263,553         

เพิ่มทุนหุน้สามญั/เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 15 60,000,000 (60,000,000)    -                    -            -                 -                -               -             -                             -                           -             -                 -                -                      

ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 9 -             -              -                    -            -                 -                -               -             -                             -                           -             -                 5,000,000          5,000,000           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 511,309,724   -              1,116,138,100 -            16,665,884        (1,220,285)        108,383,352    -             7,246,153                  1,003,468                    -             1,759,526,396   8,601,166          1,768,127,562    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส่วนเกินทุน องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ กําไรสะสมจัดสรรแล้ว

หุ้นทุนซื้อคืน ส่วนเกินทุน สํารองหุ้นทุนซื้อคืน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

งบการเงนิรวม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษทัหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนทีอ่อก เงนิรับล่วงหน้า ส่วนเกนิ ส่วนเกนิทุน กาํไรสะสม หุ้นทุนซื้อคนื รวม

และ ค่าหุ้น มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื้อคนื ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้จดัสรร ส่วนของเจ้าของ

ชําระแล้ว เงนิลงทุนเผือ่ขาย กฎหมาย ทุนซื้อคนื

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 416,947,565 -            1,116,138,100 15,518,880 7,514,824 108,383,352 31,824,872 1,651,670 (31,824,872)     1,666,154,391        

กาํไรเบด็เสร็จรวม -                   -            -              -             1,563,121 -               -        62,996,412    -             64,559,533             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2554 416,947,565          -            1,116,138,100   15,518,880      9,077,945                                 108,383,352       31,824,872 64,648,082    (31,824,872)     1,730,713,924        

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        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม -                   -            -              -             5,267,133                                 -               -        (8,387,588)     -             (3,120,455)              

เพิ่มทุนหุน้สามญั/เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 15 60,000,000            (60,000,000)    -              -             -                                      -               -        -           -             -                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 511,309,724 -            1,116,138,100 -             16,665,884 108,383,352 -        52,599,759    -             1,805,096,819

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

กาํไรสะสมจดัสรรแล้วองค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ

สํารองหุ้นส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่า

สําหรับงวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

"ยงัไม่ได้ตรวจสอบ"



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 9,906,683      6,256,643       (7,966,666)     68,673,804     
ปรับปรุงดว้ย
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 689,193 758,443 39,186 37,489
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 1,349,086      (7,879,120)      1,349,086      (7,879,120)      
(กาํไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพื่อคา้ (40,380)          512,962          (40,380)          512,962          
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผือ่ขาย 8.2 (107,624)        -              (107,624)        -              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลบั) 8.1 (1,680,941)     6,048,823       (1,680,941)     6,048,823       
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -             -              4,782,614      8,542,371       
ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมตามวธีิส่วนไดเ้สีย (17,780,179)   (16,195,786)    -             -              
ดอกเบ้ียและเงินปันผล (2,092,422)     (548,635)         (1,915,880)     (82,152,386)    
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม (1,687,375)     (2,651,791)      -             -              
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 261,191         904,050          135,343         334,156          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,963,994      517,935          1,886,510      459,945          
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (60,251)          (59,422)           -             (1,543)             

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (9,279,025)     (12,335,898)    (3,518,752)     (5,423,499)      

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
เงินฝากในสถาบนัการเงิน (15,000,000)   -              -             -              
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 10                  2,000,000       10                  2,000,000       
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (6,000,000)     -              (6,000,000)     -              
สินทรัพยอ่ื์น (2,834,728)     (56,091,410)    (232,405)        (54,206,825)    

หน้ีสินดาํเนินงานลดลง
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,466,182)     (5,061,464)      (586,461)        (3,643,842)      
หน้ีสินอ่ืน (4,510,792)     (24,363,232)    (5,085,141)     (24,127,233)    

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (39,090,717)   (95,852,004)    (15,422,749)   (85,401,399)    

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผือ่ขาย 3,000,000      -            3,000,000      -            
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย -           -            (15,000,000)   -            
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออุปกรณ์ (16,229)          -            -           -            
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษทัร่วม -           81,659,592     -           81,659,592     
เงินสดรับจากการโอนธุรกิจใหบ้ริษทัร่วม 33 -           71,819,196     -           71,819,196     

เงินสดสุทธิไดจ้าก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 2,983,771      153,478,788   (12,000,000)   153,478,788   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายคืนการจองซ้ือหุน้ส่วนเกิน 15 (31,914,453)   -            (31,914,453)   -            
เงินสดรับจากผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจากการเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ย 9 5,000,000      -            -           -            

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (26,914,453)   -            (31,914,453)   -            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (63,021,399)   57,626,784     (59,337,202)   68,077,389     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 350,097,535  166,798,655   337,819,652  147,228,783   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 มนีาคม 287,076,136  224,425,439   278,482,450  215,306,172   

รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด
รับโอนสินทรัพยเ์พื่อชาํระหน้ี -           5,879,120       -           5,879,120       
ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายเพิ่มข้ึน (สุทธิจากภาษี) 5,267,133      1,563,121       5,267,133      1,563,121       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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