บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

สิ นทรัพ ย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนี ยมและบริ การค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
เงินลงทุน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพ ย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5
6
8.1, 8.2
9
10
11
12
13
14

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

375,496,584
5,922,831
36,646
1,121,520,324
1,575,327,841
7,791,262
4,768,384
51,884,633
688,014
81,651,854
3,225,088,373

330,321,430
840,670
1,162,950,875
1,580,344,224
8,474,218
4,792,724
47,558,749
688,014
76,144,630
3,212,115,534

371,340,354
5,922,831
1,080,693,638
2,003,288
1,542,941,869
7,211,373
3,320,549
29,157,054
688,014
56,263,427
3,099,542,397

312,718,240
1,178,814,138
1,500,695,520
7,474,908
3,320,549
24,825,527
688,014
52,647,675
3,081,184,571

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

ณ วันที่
30 มิถุนายน
2561

ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560

8,353,240
4,167
148,252,896
838,608,090
10,190,262
20,017,701
1,025,426,356

7,224
148,281,111
675,908,797
11,567,292
19,406,600
855,171,024

838,608,090
9,678,664
16,760,734
873,400,728

675,908,797
8,681,055
18,212,160
702,802,012

941,964,586

941,964,586

941,964,586

941,964,586

18
21

653,868,463
1,496,406,747

653,868,463
1,496,406,747

653,868,463
1,496,406,747

653,868,463
1,496,406,747

22

108,383,352
(23,729,157)
(4,560,072)
(30,707,316)
2,199,662,017
3,225,088,373
0

108,383,352
128,521,945
(4,560,072)
(25,675,925)
2,356,944,510
3,212,115,534
0

108,383,352
(37,001,767)
4,484,874
2,226,141,669
3,099,542,397
0

108,383,352
116,183,800
3,540,197
2,378,382,559
3,081,184,571
0

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้ สิน
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้
เงินกูย้ มื อื่น
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้ สินอื่น
รวมหนี้ สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,883,929,172 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,307,736,926 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ชําระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

35
15
16
17

8,353,240
-

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561

รายได้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
ขาดทุนสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของพนักงาน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นรวม - สุ ทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

23
24
35

26
27
28

30

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

698,045
(92,201,023)
3,195,726
14,185
3,233,445
(85,059,622)

2,548,634
1,830,662
(60,309,574)
14,185
822,255
(55,093,838)

222,222
(92,340,897)
3,299,595
(88,819,080)

10,351,921
205,341
8,492,385
(72,473,939)
8,864,989
(44,559,303)
(40,500,319)
(5,124,459)
(45,624,778)

8,770,877
918,878
7,236,417
5,996,671
12,338,978
35,261,821
(90,355,659)
1,962,941
(88,392,718)

6,992,993
89,445
8,492,385
(66,280,062)
4,886,621
(45,818,618)
(43,000,462)
(5,121,622)
(48,122,084)

685,475

-

-

2560

(63,462)
851,908
788,446

2,476,272
80,670
7,236,417
16,771,705
8,509,326
35,074,390
(34,285,944)
6,218,380
(28,067,564)

-

2,974,962
1,906,680

(8,394,244)
(725,834)

1,906,680

(725,834)

(381,336)
5,185,781
(40,438,997)

145,167
(8,974,911)
(97,367,629)

(381,336)
1,525,344
(46,596,740)

145,167
(580,667)
(28,648,231)

ขาดทุนต่อหุ ้น
ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บาท

(0.035)

(0.068)

(0.037)

(0.021)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํ้าหนัก

หุ้น

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2561

รายได้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของพนักงาน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
จากการจัดประเภทรายการใหม่จากการโอน
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นรวม - สุ ทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

23
24
35

26
27
28

30

222,222
(112,047,553)
4,802,944
(107,022,387)

221,914,983
1,721,352
223,636,335

24,606,165
325,210
15,160,159
(70,224,291)
17,973,493
(12,159,264)
(92,127,125)
4,562,053
(87,565,072)

28,559,895
4,017,333
13,901,016
14,966,496
28,001,418
89,446,158
108,906,359
(35,902,797)
73,003,562

13,671,178
89,445
15,160,159
(55,303,136)
11,741,725
(14,640,629)
(92,381,758)
4,567,696
(87,814,062)

16,346,735
161,007
13,901,016
19,897,459
20,631,467
70,937,684
152,698,651
(30,248,748)
122,449,903

-

8.3

2560

21,354,573
224,801,066
(49,456,887)
28,215
1,625,550
198,352,517

(5,976,068)
1,180,846

8.3

2561

3,135,953
(113,160,609)
959,685
28,215
4,750,367
(104,286,389)

685,475

8.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

-

-

(10,524,044)
(33,567,546)
(180,558,845)

-

1,180,846
-

(33,567,546)
(180,558,845)

(236,169)
(4,345,916)
(91,910,988)

42,825,278
(181,825,157)
(108,821,595)

(236,169)
944,677
(86,869,385)

42,825,278
(171,301,113)
(48,851,210)

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บาท

(0.067)

0.056

(0.067)

0.094

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํ้าหนัก

หุ้น

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

19

19

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

งบการเงินรวม
กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว กําไรสะสม
ทุนสํ ารองตาม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
กฎหมาย

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนแบ่ ง
กําไร (ขาดทุน)
ขาดทุ
นเบ็ดเสร็จ
จากการวัดมูลค่ า
อื่นในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนเผื่อขาย

ส่ วนต่ างที่เกิดขึน้
รวม
จากการเปลีย่ นแปลง ส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนได้ เสี ย
ในบริษัทย่ อยบางส่ วน

653,868,463
653,868,463

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

108,383,352
108,383,352

254,424,618
73,003,562
(130,743,143)
196,685,037

175,028,622
(171,301,113)
3,727,509

(8,898,353)
(10,524,044)
(19,422,397)

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

2,674,653,377
(108,821,595)
(130,743,143)
2,435,088,639

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
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
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ทุนที่ออก
และ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสมจัดสรรแล้ว กําไรสะสม
ทุนสํ ารองตาม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
กฎหมาย

องค์ ประกอบอื่น
รวม
ของส่ วนของเจ้ าของ ส่ วนของเจ้ าของ
กําไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผื่อขาย

653,868,463
653,868,463

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

108,383,352
108,383,352

233,949,533
122,449,903
(130,743,143)
225,656,293

175,028,622
(171,301,113)
3,727,509

2,667,636,717
(48,851,210)
(130,743,143)
2,488,042,364

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
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน)
ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนเพือ่ ค้า
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทัว่ ไป
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุนเพือ่ ค้า
(กําไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
เงินลงทุนเพือ่ ค้า
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
หนี้สินอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้จ่ายออก
เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

(92,127,125)

108,906,359

(92,381,758)

152,698,651

1,723,921
76,460,520
68,928,919
(9,019)
(959,685)
(70,224,291)
15,160,159
(11,552,221)
(28,215)
(691,555)

1,887,596
(2,177,631)
(180,558,845)
(2,393,751)
30,203
49,456,887
14,966,496
13,901,016
(12,473,798)
(28,215)
1,299,371

1,280,160
78,148,191
68,928,919
(9,019)
(70,224,291)
(25,632,496)
40,553,651
15,160,159
(11,373,738)
997,609

1,223,476
(4,243,348)
(180,558,845)
(2,393,751)
30,203
14,966,496
4,930,963
13,901,016
(12,019,367)
777,957

(13,318,592)

(7,184,312)

5,447,387

(10,686,549)

(5,922,831)
804,024
(45,032,806)
(2,772,570)

4,821,854
5,923,392
(193,479,830)
(6,385,639)

(5,922,831)
35,527,426
(2,003,288)
(990,856)

4,821,854
(207,426,976)
2,379,909

8,353,240
(3,057)
540,447
(57,352,145)
1,394,537
(202,746)
(56,160,354)

(4,125,256)
(727,736)
(14,244,586)
(215,402,113)
4,998,607
(932,434)
(211,335,940)

8,353,240
(1,522,080)
38,888,998
1,211,760
(88,694)
40,012,064

(4,125,256)
(7,758,068)
(222,795,086)
4,695,308
(54,668)
(218,154,446)

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายเพือ่ เพิม่ ทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปั นผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดสุ ทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื อื่น
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื อื่น
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
กําไรที่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายเพิม่ ขึ้น - สุ ทธิจากภาษี
เงินปั นผลค้างรับเพิม่ ขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(49,281,328)
(23,266,454)
23,191,912
(25,256,800)
87,091,725
1,080,000
(2,016,951)
7,625,775
19,167,879

(23,105,272)
73,356,186
13,800,800
(231,600,000)
(5,708,153)
7,830,167
(165,426,272)

(49,281,328)
(25,256,800)
87,091,725
(82,800,000)
1,080,000
(2,016,951)
7,625,775
(63,557,579)

50,356,186
13,800,800
(231,600,000)
(5,629,153)
7,677,617
(165,394,550)

937,539,134
(790,000,000)
(65,371,505)
82,167,629
45,175,154
330,321,430
375,496,584

(17,120)
1,109,688,444
(810,000,000)
(130,743,143)
168,928,181
(207,834,031)
376,365,581
168,531,550

937,539,134
(790,000,000)
(65,371,505)
82,167,629
58,622,114
312,718,240
371,340,354

(17,120)
1,109,688,444
(810,000,000)
(130,743,143)
168,928,181
(214,620,815)
348,668,156
134,047,341

4,484,874
12,375

3,727,509
-

4,484,874
12,375

3,727,509
-

