บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

สิ นทรัพ ย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

6

437,779,440

376,365,581

406,751,156

348,668,156

-

4,821,854

-

890,211

6,652,734

-

-

8.1, 8.2

1,229,220,425

1,481,978,210

1,269,533,879

1,401,268,057

9

1,566,150,155

1,377,157,471

1,500,695,520

1,367,927,806

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์

9,356,767

7,969,716

8,105,508

5,883,032

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

4,794,958

4,830,167

3,320,549

3,320,549

40,606,600

11,526,626

17,581,006

688,014

688,014

688,014

688,014

89,029,650

67,088,801

54,853,236

57,829,118

3,378,516,220

3,339,079,174

3,261,528,868

3,190,406,586

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพ ย์

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

10

4,821,854

-

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

“ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ”

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้ สิน
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์

-

ค่าธรรมเนี ยมและบริ การค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน

4,125,256

-

4,125,256

28,848

756,192

-

-

-

-

กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้

23

148,295,453

148,338,009

เงินกูย้ มื อื่น

11

839,146,725

467,778,822

839,146,725

467,778,822

9,791,700

7,904,644

7,076,240

5,950,313

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินอื่น
รวมหนี้ สิน

-

-

-

17,082,196

18,695,104

35,522,874

17,170,763

27,833,282

1,015,957,830

664,425,797

863,393,728

522,769,869

941,964,586

941,964,586

941,964,586

941,964,586

653,868,463

653,868,463

653,868,463

653,868,463

1,496,406,747

1,496,406,747

1,496,406,747

1,496,406,747

108,383,352

108,383,352

108,383,352

108,383,352

127,923,201

254,424,618

135,823,994

233,949,533

(4,560,072)

(4,560,072)

(19,463,301)

166,130,269

3,652,584

175,028,622

2,362,558,390

2,674,653,377

2,398,135,140

2,667,636,717

3,378,516,220

3,339,079,174

3,261,528,868

3,190,406,586

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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

-

-

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

-

-

รายได้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ

13

2,704,605

24,283,841

กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน

14

15,939,655

14,598,351

21,067,103

90,810,825

-

-

14,341

14,341

-

-

1,385,158

797,129

1,341,789

863,277

41,110,862

130,504,487

17,052,194

15,210,058

8,729,543

16,051,377

2,563,078

8,815,270

716,977

10,643,161

82,740

84,206

9,210,970

6,049,283

9,210,970

6,049,283

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม

23

รายได้อื่น
รวมรายได้

15,710,405

14,346,781

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย

16

ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)

17

4,317,077

-

4,317,077

104,487,690

311,150

111,431,591

(2,561,374)

8,866,280

9,630,808

5,664,055

6,457,501

132,011,460

47,002,856

128,952,434

23,161,963

(90,900,598)

83,501,631

(111,900,240)

(7,951,905)

22,138,762

2,093,448

22,067,941

2,794,748

(68,761,836)

85,595,079

(89,832,299)

(5,157,157)

(3,693,488)

(12,417,782)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

(93,656)

115,113,210

(93,656)

115,113,210

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง

18,731

(23,022,642)

18,731

(23,022,642)

(3,768,413)

79,672,786

(74,925)

92,090,568

(72,530,249)

165,267,865

(89,907,224)

86,933,411

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - รายได้

18

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม

-

-

รายการที่ตอ้ งจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นรวม - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บาท

(0.053)

0.065

(0.069)

(0.004)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํ้าหนัก

หุ้น

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

-

-

รายได้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ

13

24,059,178

81,635,718

กําไรและผลตอบแทนจากเครื่ องมือทางการเงิน

14

240,740,721

68,825,917

(28,389,784)

114,679,539

-

-

42,556

42,711

-

-

3,010,708

4,071,832

3,063,141

4,182,077

239,463,379

269,255,717

240,688,529

93,471,018

37,289,438

42,123,670

18,909,813

20,951,189

4,734,310

30,639,214

243,747

243,743

23,111,986

19,582,892

23,111,986

19,582,892

ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม

23

รายได้อื่น
รวมรายได้

237,625,388

89,288,941

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย

16

ต้นทุนทางการเงิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)

17

ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ -ค่าใช้จ่าย

18

กําไรสําหรับงวด

4,047,260

-

4,047,260

119,454,186

(1,863,766)

131,329,050

(19,577,630)

36,867,698

31,234,882

26,295,522

21,716,580

221,457,618

125,764,152

199,890,118

46,964,034

18,005,761

143,491,565

40,798,411

46,506,984

(13,764,035)

(7,583,878)

(8,180,807)

(3,185,879)

4,241,726

135,907,687

32,617,604

43,321,105

(14,217,532)

(1,082,160)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม

-

-

รายการที่ตอ้ งจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

8.3

(214,220,047)

134,730,776

(214,220,047)

134,730,776

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง

8.3

42,844,009

(26,946,155)

42,844,009

(26,946,155)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นรวม - สุ ทธิจากภาษีเงินได้

(185,593,570)

106,702,461

(171,376,038)

107,784,621

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

(181,351,844)

242,610,148

(138,758,434)

151,105,726

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บาท

0.003

0.104

0.025

0.033

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํ้าหนัก

หุ้น

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

12

12

กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว กําไรสะสม
ทุนสํ ารองตาม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
กฎหมาย

งบการเงินรวม
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
ส่ วนต่ างที่เกิดขึน้
ส่ วนแบ่ ง
กําไร (ขาดทุน)
จากการเปลีย่ นแปลง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
จากการวัดมูลค่ า
ส่ วนได้ เสี ย
อื่นในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนเผื่อขาย
ในบริษัทย่ อยบางส่ วน

ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

รวม
ส่ วนของเจ้ าของ

653,868,463
653,868,463

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

108,383,352
108,383,352

92,773,579
135,907,687
(65,368,918)
163,312,348

(6,347,606)
107,784,621
101,437,015

(4,763,389)
(1,082,160)
(5,845,549)

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

2,335,761,074
242,610,148
(65,368,918)
2,513,002,304

653,868,463
653,868,463

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

108,383,352
108,383,352

254,424,618
4,241,726
(130,743,143)
127,923,201

175,028,622
(171,376,038)
3,652,584

(8,898,353)
(14,217,532)
(23,115,885)

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

2,674,653,377
(181,351,844)
(130,743,143)
2,362,558,390

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อก

ส่ วนเกิน

กําไรสะสมจัดสรรแล้ว

กําไรสะสม

องค์ ประกอบอื่น

รวม

และ

มูลค่ าหุ้น

ทุนสํ ารองตาม

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ของส่ วนของเจ้ าของ

ส่ วนของเจ้ าของ

ชําระแล้ว

กําไร (ขาดทุน)

กฎหมาย

จากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผื่อขาย
653,868,463

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปั นผลจ่าย

12

1,496,406,747

108,383,352

124,959,883

(6,347,606)

2,377,270,839

107,784,621

151,105,726

-

-

-

43,321,105

-

-

-

(65,368,918)

-

(65,368,918)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

653,868,463

1,496,406,747

108,383,352

102,912,070

101,437,015

2,463,007,647

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

653,868,463

1,496,406,747

108,383,352

233,949,533

175,028,622

2,667,636,717

(171,376,038)

(138,758,434)

กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

12

-

-

-

32,617,604

-

-

-

(130,743,143)

-

(130,743,143)

135,823,994

3,652,584

2,398,135,140

653,868,463

1,496,406,747

108,383,352

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้

18,005,761

143,491,565

40,798,411

46,506,984

2,822,682

2,891,934

1,873,048

1,833,392

4,047,260

-

4,047,260

(5,456,708)

(5,328,578)

(5,083,369)

ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ

-

กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพือ่ ค้า

(606,530)

กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

(180,558,845)

-

(180,558,845)

-

กําไรจากการขายเงินลงทุนเพือ่ ค้า

(2,393,751)

-

(2,393,751)

-

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์

(461,448)

-

(461,448)

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน (โอนกลับ)

17

14,454,186

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้

17

105,000,000

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (โอนกลับ)

17

-

(1,863,766)

14,454,186

(1,863,766)

-

18,042,578

-

-

98,832,286

ส่ วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย

28,389,784

(114,679,539)

ต้นทุนทางการเงิน

23,111,986

ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม

(17,713,864)

-

-

19,582,892

23,111,986

19,582,892

(13,858,267)

(17,142,189)

(13,115,094)

(37,978,552)

(42,556)

(42,711)

1,887,056

-

-

1,687,822

1,125,927

1,027,854

(4,249,942)

32,516,560

(3,619,294)

10,358,831

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

4,821,854

1,426,056

4,821,854

1,426,056

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน

5,762,523

1,103,902

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ ค้า

36,978,451

717,354,272

7,442,401

719,331,184

สิ นทรัพย์อื่น

(20,443,994)

(53,291,409)

3,442,833

(52,239,071)

(4,125,256)

(8,493,954)

(4,125,256)

(8,493,954)

(727,344)

897,711

-

-

(16,811,736)

(1,918,743)

(10,646,485)

306,196

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดําเนินงาน

1,204,556

689,594,395

(2,683,947)

670,689,242

ดอกเบี้ยรับ

5,086,396

5,420,589

4,695,308

4,793,020

ภาษีเงินได้จ่ายออก

(1,059,949)

(2,594,430)

(80,675)

(86,624)

5,231,003

692,420,554

1,930,686

675,395,638

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง

หนี้สินดําเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมและบริ การค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
หนี้สินอื่น

เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

50,356,186

2,337,486

15,525,900

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด

50,164,273

เงินสดรับจากการคืนทุนจากเงินลงทุนทัว่ ไป

15,525,900

เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนทัว่ ไป

(25,000)

เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(41,062,685)
(23,503,000)

(25,000)

(23,503,000)

(231,600,000)

-

(231,600,000)

-

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

2,000,000

-

2,000,000

-

เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ออุปกรณ์

(5,713,076)

(615,156)

(5,634,076)

เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

(152,250)

-

-

10,473,724

8,033,510

10,097,464

21,896,272

-

21,896,272

เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปั นผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดรับจากเงินปั นผลในบริ ษทั ร่ วม

8,334,965
9

เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน

-

(198,400)

(161,312,938)

(32,963,095)

(161,343,480)

10,629,822

(17,120)

(38,520)

(17,120)

(38,520)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื อื่น

2,343,256,057

882,094,003

2,343,256,057

882,094,003

เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ มื อื่น

(1,995,000,000)

(1,380,000,000)

(1,995,000,000)

(1,380,000,000)

(130,743,143)

(65,368,918)

(130,743,143)

(65,368,918)

217,495,794

(563,313,435)

217,495,794

(563,313,435)

61,413,859

96,144,024

58,083,000

122,712,025

376,365,581

404,702,084

348,668,156

343,844,697

437,779,440

500,846,108

406,751,156

466,556,722

3,652,584

101,437,015

3,652,584

101,437,015

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน

5

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
กําไรที่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายเพิม่ ขึ้น - สุ ทธิจากภาษี

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

