บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

ลูกหนีธุ รกิจหลักทรัพย์

6

250,420,705
-

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริ การค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
เงินลงทุน

8.1, 8.2

352,445,320
-

28,648

30,263

903,987,043

734,904,390

72,271,228

288,040,386

-

-

-

-

566,127,268

700,374,760

19,815,068

19,343,973

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

9

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

10

1,471,426,739

1,503,206,802

2,018,949,860

1,561,212,761

ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์

11

9,786,141

6,746,404

6,390,151

6,097,868

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

12

71,240,500

71,040,000

69,556,377

69,520,549

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13

68,539,914

66,695,918

45,821,751

43,974,245

688,014

688,014

688,014

688,014

52,385,680

37,111,434

22,944,621

32,762,271

2,828,503,384

2,772,868,545

2,822,564,338

2,722,014,827

สิ นทรัพย์ทีถือไว้เพือขาย
สิ นทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

14

-

-

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2562

2561

2562

2561

หนีสินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีสิ น
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน

3,743

3,972

-

-

-

-

กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้

35

148,205,819

148,223,367

เงินกูย้ มื อืน

15

129,879,390

528,062,334

129,879,390

528,062,334

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

16

13,193,471

11,745,950

12,521,260

11,299,926

หนีสิ นอืน

17

24,066,954

32,130,151

21,228,242

30,009,941

315,349,377

720,165,774

163,628,892

569,372,201

1,240,302,463

1,240,302,463

1,240,302,463

1,240,302,463

รวมหนีสิ น
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 2,480,604,926 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว

18

หุน้ สามัญ 1,653,736,926 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท

826,868,463

หุน้ สามัญ 1,307,736,926 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท

826,868,463
653,868,463

653,868,463

ชําระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้

21

1,790,506,747

1,496,406,747

1,790,506,747

1,496,406,747

22

108,383,352

108,383,352

108,383,352

108,383,352

(133,893,783)

(131,998,637)

(67,492,802)

(93,142,787)

(4,560,072)

(4,560,072)

(74,150,700)

(69,397,082)

669,686

(12,873,149)

2,513,154,007

2,052,702,771

2,658,935,446

2,152,642,626

2,828,503,384

2,772,868,545

2,822,564,338

2,722,014,827

กําไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุน)
ส่วนต่างทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงส่วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยบางส่วน
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีสินและส่ วนของเจ้ าของ

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

-

-

-

-

-

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

รายได้
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริ การ

23

313,684

698,045

218,750

222,222

กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื องมือทางการเงิน

24

23,528,933

(92,201,023)

22,741,069

(92,340,897)

(7,542,708)

3,195,726

-

-

3,518

14,185

-

-

1,014,174

3,233,445

4,236,249

3,299,595

รวมรายได้

17,317,601

(85,059,622)

27,196,068

(88,819,080)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

19,692,127

10,351,921

10,438,661

6,992,993

341,161

205,341

281,357

89,445

1,568,906

8,492,385

1,568,898

8,492,385

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม

35

รายได้อืน
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย

26

ต้นทุนทางการเงิน
โอนกลับหนีสู ญและหนีสงสัยจะสู ญ

(10,057,525)

-

(10,057,525)

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)

27

503,411

(72,473,939)

7,611,515

(66,280,062)

ค่าใช้จ่ายอืน

28

12,604,398

8,864,989

9,478,227

4,886,621

24,652,478

(44,559,303)

19,321,133

(45,818,618)

(7,334,877)

(40,500,319)

7,874,935

(43,000,462)

4,457,517

(5,124,459)

4,458,221

(5,121,622)

(2,877,360)

(45,624,778)

12,333,156

(48,122,084)

รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

30

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ของพนักงาน

-

685,475

-

-

-

-

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนในบริ ษทั ร่ วม

(7,550,741)

2,974,962

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย

40,065,740

1,906,680

40,065,740

1,906,680

(8,013,148)

(381,336)

(8,013,148)

(381,336)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนรวม - สุ ทธิจากภาษี

24,501,851

5,185,781

32,052,592

1,525,344

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

21,624,491

(40,438,997)

44,385,748

(46,596,740)

บาท

(0.002)

(0.035)

0.008

(0.037)

หุ้น

1,521,836,374

1,307,736,926

1,521,836,374

1,307,736,926

ภาษีเงินได้เกียวกับรายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

18

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

รายได้
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริ การ

23

740,861

3,135,953

548,611

222,222

กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื องมือทางการเงิน

24

58,212,759

(113,160,609)

57,998,108

(112,047,553)

(13,483,610)

959,685

-

-

17,548

28,215

-

-

2,156,433

4,750,367

7,423,674

4,802,944

รวมรายได้

47,643,991

(104,286,389)

65,970,393

(107,022,387)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

36,144,198

24,606,165

20,173,755

13,671,178

678,933

325,210

559,616

89,445

7,260,956

15,160,159

7,260,948

15,160,159

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม

35

รายได้อืน
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย

26

ต้นทุนทางการเงิน
โอนกลับหนีสู ญและหนีสงสัยจะสู ญ

(10,057,525)

-

(10,057,525)

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)

27

642,818

(70,224,291)

12,905,719

(55,303,136)

ค่าใช้จ่ายอืน

28

20,099,462

17,973,493

14,711,110

11,741,725

54,768,842

(12,159,264)

45,553,623

(14,640,629)

(7,124,851)

(92,127,125)

20,416,770

(92,381,758)

5,229,705

4,562,053

5,233,215

4,567,696

(1,895,146)

(87,565,072)

25,649,985

(87,814,062)

รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - รายได้

30

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ของพนักงาน

-

685,475

-

-

(18,296,453)

(5,976,068)

-

-

8.3

16,928,544

1,180,846

16,928,544

1,180,846

8.3

(3,385,709)

(236,169)

(3,385,709)

(236,169)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนรวม - สุ ทธิจากภาษี

(4,753,618)

(4,345,916)

13,542,835

944,677

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

(6,648,764)

(91,910,988)

39,192,820

(86,869,385)

บาท

(0.001)

(0.067)

0.017

(0.067)

หุ้น

1,521,836,374

1,307,736,926

1,521,836,374

1,307,736,926

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
ภาษีเงินได้เกียวกับรายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขันพืนฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

18

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
เพิมทุนหุ น้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

19

18

ทุนทีออก
และชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

งบการเงินรวม
กําไรสะสมจัดสรรแล้ว กําไร (ขาดทุน)
ทุนสํ ารองตาม
สะสม
กฎหมาย
ยังไม่ ได้ จดั สรร

องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนแบ่ ง
กําไร (ขาดทุน)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
จากการวัดมูลค่า
อืนในบริษทั ร่ วม
เงินลงทุนเผือขาย

ส่ วนต่ างทีเกิดขึน
รวม
จากการเปลียนแปลง ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนได้ เสี ย
ในบริษทั ย่อยบางส่ วน

653,868,463
653,868,463

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

108,383,352
108,383,352

128,521,945
(86,879,597)
(65,371,505)
(23,729,157)

3,540,197
944,677
4,484,874

(29,216,122)
(5,976,068)
(35,192,190)

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

2,356,944,510
(91,910,988)
(65,371,505)
2,199,662,017

653,868,463
173,000,000
826,868,463

1,496,406,747
294,100,000
1,790,506,747

108,383,352
108,383,352

(131,998,637)
(1,895,146)
(133,893,783)

(12,873,149)
13,542,835
669,686

(56,523,933)
(18,296,453)
(74,820,386)

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

2,052,702,771
467,100,000
(6,648,764)
2,513,154,007

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
เพิมทุนหุ น้ สามัญ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี
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18

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสมจัดสรรแล้ว
กําไร (ขาดทุน)
ทุนสํารองตาม
สะสม
กฎหมาย
ยังไม่ ได้ จดั สรร

ทุนทีออก
และ
ชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

องค์ ประกอบอืน
ของส่ วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผือขาย

รวม
ส่ วนของเจ้ าของ

653,868,463
653,868,463

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

108,383,352
108,383,352

116,183,800
(87,814,062)
(65,371,505)
(37,001,767)

3,540,197
944,677
4,484,874

2,378,382,559
(86,869,385)
(65,371,505)
2,226,141,669

653,868,463
173,000,000
826,868,463

1,496,406,747
294,100,000
1,790,506,747

108,383,352
108,383,352

(93,142,787)
25,649,985
(67,492,802)

(12,873,149)
13,542,835
669,686

2,152,642,626
467,100,000
39,192,820
2,658,935,446

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

(7,124,851)

(92,127,125)

20,416,770

(92,381,758)

1,407,530

1,723,921

1,124,776

1,280,160

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน)
ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับหนีสู ญและหนีสงสัยจะสู ญ
(กําไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนเพือค้า

(10,057,525)

-

(10,057,525)

-

(1,447,763)

76,460,520

(1,143,998)

78,148,191

(กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทัวไป

(25,000,000)

68,928,919

(25,000,000)

68,928,919

กําไรจากการขายเงินลงทุนเผือขาย

(14,411,264)

(กําไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์

-

(14,411,264)

28,939

(9,019)

-

13,483,610

(959,685)

-

ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

642,818

(70,224,291)

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี

-

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(9,019)
-

642,818

(70,224,291)

-

(25,632,496)

12,262,901

40,553,651

ต้นทุนทางการเงิน

7,260,956

15,160,159

7,260,948

15,160,159

รายได้ดอกเบียและเงินปันผล

(6,236,852)

(11,552,221)

(6,792,185)

(11,373,738)

(17,548)

(28,215)

1,447,521

(691,555)

1,221,334

997,609

(40,024,429)

(13,318,592)

(14,475,425)

5,447,387

กําไรจากการโอนธุ รกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

-

-

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีธุ รกิจหลักทรัพย์

10,057,525

รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริ การค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
เงินลงทุนเพือค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นทรัพย์อืน

-

10,057,525

1,615

804,024

(289,714,468)

(45,032,806)

-

-

-

-

13,481,082

35,527,426

(471,095)

(2,003,288)

23,182,095

(6,913,687)

(2,434,513)

(8,695,401)

(229)

(3,057)

(8,065,477)

8,893,687

(8,783,979)

6,831,160

(330,179,976)

(57,352,145)

22,990,203

38,888,998

หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
หนีสิ นอืน
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน

-

-

ดอกเบียจ่าย

(8)

ดอกเบียรับ

1,879,444

1,394,537

1,649,749

1,211,760

ภาษีเงินได้จ่ายออก

(232,280)

(202,746)

(212,439)

(88,694)

(328,532,820)

(56,160,354)

24,427,513

40,012,064

เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

-

-

-

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ นสุ ดวันที 30 มิถุนายน 2562
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย

(47,320,750)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย

41,711,653

เงินสดจ่ายซื อเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด

(23,360,460)

(23,266,454)

-

-

เงินสดรับจากเงินลงทุนทีจะถือจนครบกําหนด

23,289,155

23,191,912

-

-

เงินสดจ่ายเพือซื อเงินลงทุนทัวไป

(37,800,000)

(25,256,800)

(37,800,000)

(25,256,800)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทัวไป

210,000,000

87,091,725

210,000,000

87,091,725

(470,000,000)

(82,800,000)

เงินสดจ่ายเพือเพิมทุนในบริ ษทั ย่อย

-

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

-

เงินสดจ่ายซื ออุปกรณ์

(4,433,084)

(49,281,328)
-

(47,320,750)
41,711,653

1,080,000
(2,016,951)

(1,415,651)
(37,236)

-

1,080,000
(2,016,951)

เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(243,622)

เงินสดรับจากดอกเบียและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

3,009,205

7,625,775

3,009,205

7,625,775

164,852,097

19,167,879

(301,852,779)

(63,557,579)

เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

-

-

(49,281,328)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเพิมทุนหุ น้ สามัญ

467,100,000

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื อืน

504,556,108

937,539,134

504,556,108

937,539,134

เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื อืน

(910,000,000)

(790,000,000)

(910,000,000)

(790,000,000)

เงินปันผลจ่าย

-

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

-

467,100,000

(65,371,505)

-

-

(65,371,505)

61,656,108

82,167,629

61,656,108

82,167,629

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ

(102,024,615)

45,175,154

(215,769,158)

58,622,114

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม

352,445,320

330,321,430

288,040,386

312,718,240

250,420,705

375,496,584

72,271,228

371,340,354

669,686

4,484,874

669,686

4,484,874

1,734,947

12,375

1,734,947

12,375

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 30 มิถุนายน

5

รายการทีไม่ ใช่ เงินสด
กําไรทีเกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขายเพิมขึน - สุ ทธิ จากภาษี
เงินปันผลค้างรับเพิมขึน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

