
หมายเหตุ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 168,531,550 376,365,581 134,047,341 348,668,156

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 6 - 4,821,854 - 4,821,854

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการคา้งรับจากธุรกิจจดัการลงทุน 729,342 6,652,734 - -

เงินลงทุน 8.1, 8.2 1,567,444,612 1,481,978,210 1,502,642,050 1,401,268,057

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 9 1,548,776,540 1,377,157,471 1,594,596,843 1,367,927,806

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 10 11,783,413 7,969,716 10,258,505 5,883,032

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 4,806,823 4,830,167 3,320,549 3,320,549

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 18,449,107 11,526,626 - -

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พือ่ขาย 688,014 688,014 688,014 688,014

สินทรัพยอ่ื์น 13 74,051,899 67,088,801 55,150,320 57,829,118

รวมสินทรัพย์ 3,395,261,300 3,339,079,174 3,300,703,622 3,190,406,586

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 มถิุนายน 31 ธันวาคม 30 มถิุนายน 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ - 4,125,256          - 4,125,256

ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งจ่ายจากธุรกิจจดัการลงทุน 28,456               756,192             - -

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 34 148,309,794     148,338,009     - -

เงินกูย้มือ่ืน 14 781,368,142     467,778,822     781,368,142 467,778,822

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 15 9,204,015          7,904,644          6,728,270 5,950,313

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 - - 4,505,666 17,082,196

หน้ีสินอ่ืน 16 21,262,254        35,522,874        20,059,180 27,833,282

รวมหน้ีสิน 960,172,661     664,425,797     812,661,258 522,769,869

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 1,307,736,926 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

   ชาํระครบแลว้ 17 653,868,463 653,868,463 653,868,463 653,868,463

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 20 1,496,406,747 1,496,406,747 1,496,406,747 1,496,406,747

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 108,383,352 108,383,352 108,383,352 108,383,352

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 196,685,037 254,424,618 225,656,293 233,949,533

ส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยบางส่วน (4,560,072)        (4,560,072)        - -

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (15,694,888)      166,130,269     3,727,509 175,028,622     

รวมส่วนของเจา้ของ 2,435,088,639 2,674,653,377 2,488,042,364 2,667,636,717

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,395,261,300 3,339,079,174 3,300,703,622 3,190,406,586

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 22 2,548,634 28,985,839 - -

กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 23 1,830,662 24,331,437 (63,462)               23,780,230

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (60,309,574)        15,269,452 - -

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม 34 14,185 14,185 - -

รายไดอ่ื้น 822,255 2,439,404 851,908               2,483,503            

รวมรายได้ (55,093,838)        71,040,317 788,446 26,263,733

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 8,770,877 14,012,518 2,476,272 7,011,082

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 25 918,878 8,078,317 80,670 81,290

ตน้ทุนทางการเงิน 7,236,417 6,278,310 7,236,417 6,278,310

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) - (269,817)             - (269,817)             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 26 5,996,671 (1,132,164)          16,771,705 (10,305,724)        

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 27 12,338,978 10,371,656 8,509,326 7,327,470

รวมค่าใชจ่้าย 35,261,821 37,338,820 35,074,390 10,122,611

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (90,355,659)        33,701,497         (34,285,944)        16,141,122         

ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) 29 1,962,941            (3,761,308)          6,218,380            (1,477,119)          

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (88,392,718)        29,940,189         (28,067,564)        14,664,003         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งไม่จดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (8,394,244) 11,829,459 - -

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (725,834) 17,584,858 (725,834)             17,584,858         

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั 145,167               (3,516,972)          145,167               (3,516,972)          

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวม - สุทธิจากภาษีเงินได้ (8,974,911)          25,897,345         (580,667)             14,067,886         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (97,367,629)        55,837,534         (28,648,231)        28,731,889         

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท (0.068) 0.023 (0.021) 0.011

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก หุ้น 1,307,736,926 1,307,736,926 1,307,736,926 1,307,736,926    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560
"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 22 21,354,573 57,351,877 - -

กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 23 224,801,066 54,227,566 221,914,983 74,942,160

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (49,456,887)        23,868,714 - -

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม 34 28,215 28,370 - -

รายไดอ่ื้น 1,625,550 3,274,703 1,721,352 3,318,800

รวมรายได้ 198,352,517 138,751,230 223,636,335 78,260,960

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 28,559,895 26,072,293 16,346,735 12,135,919

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 25 4,017,333 19,996,053 161,007               159,537               

ตน้ทุนทางการเงิน 13,901,016 13,533,609 13,901,016 13,533,609

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) - (269,817)             - (269,817)             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 26 14,966,496 (2,174,916)          19,897,459 (17,016,256)        

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 27 28,001,418 21,604,074 20,631,467 15,259,079

รวมค่าใชจ่้าย 89,446,158 78,761,296 70,937,684 23,802,071

กาํไรก่อนภาษีเงินได้         108,906,359           59,989,934         152,698,651           54,458,889

ภาษีเงินได ้-ค่าใชจ่้าย 29 (35,902,797)        (9,677,326)          (30,248,748)        (5,980,627)          

กาํไรสาํหรับงวด           73,003,562 50,312,608         122,449,903           48,478,262

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งไม่จดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (10,524,044)        11,335,622 - -

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 8.3       (214,126,391) 19,617,566       (214,126,391)           19,617,566

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั 8.3           42,825,278            (3,923,513)           42,825,278            (3,923,513)

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนรวม - สุทธิจากภาษีเงินได้       (181,825,157) 27,029,675       (171,301,113)           15,694,053

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด       (108,821,595) 77,342,283         (48,851,210)           64,172,315

กําไรต่อหุ้น 

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน บาท 0.056 0.038 0.094 0.037

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก หุ้น 1,307,736,926 1,307,736,926 1,307,736,926 1,307,736,926    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน กําไรสะสมจัดสรรแล้ว กําไรสะสม ส่วนต่างที่เกิดขึน้ รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้จัดสรร กําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง ส่วนของเจ้าของ

กฎหมาย จากการวดัมูลค่า ส่วนได้เสีย

เงินลงทุนเผื่อขาย ในบริษัทย่อยบางส่วน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352   92,773,579       (6,347,606)            (4,763,389)      (4,560,072)        2,335,761,074    

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 50,312,608       15,694,053 11,335,622     - 77,342,283         

เงินปันผลจ่าย 18 - - - (65,368,918)     - - - (65,368,918)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 653,868,463   1,496,406,747 108,383,352   77,717,269       9,346,447             6,572,233       (4,560,072)        2,347,734,439    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352   254,424,618     175,028,622         (8,898,353)      (4,560,072)        2,674,653,377    

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 73,003,562       (171,301,113)        (10,524,044)    - (108,821,595)     

เงินปันผลจ่าย 18 - - - (130,743,143)   - - - (130,743,143)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 653,868,463   1,496,406,747 108,383,352   196,685,037     3,727,509             (19,422,397)    (4,560,072)        2,435,088,639    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หน่วย : บาท

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ส่วนแบ่ง

อื่นในบริษัทร่วม



หมายเหตุ ทุนทีอ่อก ส่วนเกิน กําไรสะสม รวม

และ มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้จัดสรร ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

ชําระแล้ว กฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 124,959,883 (6,347,606)            2,377,270,839

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 48,478,262 15,694,053           64,172,315

เงินปันผลจ่าย 18 - - - (65,368,918)          - (65,368,918)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2559 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 108,069,227 9,346,447             2,376,074,236

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 233,949,533 175,028,622         2,667,636,717

กาํไรเบด็เสร็จรวม - - - 122,449,903 (171,301,113)        (48,851,210)          

เงินปันผลจ่าย 18 - - - (130,743,143)        - (130,743,143)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 225,656,293 3,727,509             2,488,042,364

กําไร (ขาดทุน)

จากการวดัมูลค่า

เงนิลงทุนเผื่อขาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องค์ประกอบอื่น

หน่วย : บาท

กําไรสะสมจัดสรรแล้ว



2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 108,906,359        59,989,934         152,698,651 54,458,889

ปรับปรุงดว้ย

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,887,596 1,915,323 1,223,476 1,216,844

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) - (269,817)             - (269,817)             

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพือ่คา้ (2,177,631)           (20,455,361)        (4,243,348)          (19,897,522)        

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน (180,558,845)      - (180,558,845)      -

กาํไรจากการขายเงินลงทุนเพือ่คา้ (2,393,751)           - (2,393,751)          -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 30,203                 - 30,203                 -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน  (โอนกลบั) 14,966,496          (2,174,916)          14,966,496         (2,174,916)          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (โอนกลบั) - - 4,930,963            (14,841,340)        

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 49,456,887          (23,868,714)        - -

ตน้ทุนทางการเงิน 13,901,016          13,533,609         13,901,016         13,533,609         

ดอกเบ้ียและเงินปันผล (12,473,798)         (12,963,159)                (12,019,367)         (34,235,592)

กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม (28,215)                (28,370)               - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 1,299,371            1,064,799            777,957               655,637               

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (7,184,312)           16,743,328         (10,686,549)        (1,554,208)          

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 4,821,854            (2,793,980)          4,821,854            (2,793,980)          

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการคา้งรับจากธุรกิจจดัการลงทุน 5,923,392            (1,222,800)          - -

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือ่คา้ (193,479,830)      226,347,800       (207,426,976)      228,244,712       

สินทรัพยอ่ื์น (6,385,639)           (54,584,841)        2,379,909            (52,630,911)        

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ (4,125,256)           8,281,252            (4,125,256)          8,281,252            

ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งจ่ายจากธุรกิจจดัการลงทุน (727,736)              (310,486)             - -

หน้ีสินอ่ืน (14,244,586)         (7,329,826)                     (7,758,068)            (3,968,641)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (215,402,113)      185,130,447       (222,795,086)      175,578,224       

ดอกเบ้ียรับ 4,998,607            4,462,401            4,695,308 4,145,596

ภาษีเงินไดจ่้ายออก               (932,434)            (1,753,692)                 (54,668)                 (60,417)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน (211,335,940)      187,839,156       (218,154,446)      179,663,403       

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 50,250,914 1,738,167 50,356,186 1,880,540

เงินสดรับจากการคืนทุนจากเงินลงทุนทัว่ไป 13,800,800          - 13,800,800         -

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป - (12,915,000)        - (12,915,000)        

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (231,600,000)      - (231,600,000)      -

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ืออุปกรณ์ (5,708,153)           (442,254)             (5,629,153) (58,400)

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - (152,250)             - -

เงินสดรับจากดอกเบ้ียและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 7,830,167            8,958,187            7,677,617            8,774,737            

เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษทัร่วม 9 - 21,896,272         - 21,896,272

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (165,426,272)      19,083,122         (165,394,550)      19,578,149         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (17,120)                (25,680)               (17,120)               (25,680)               

เงินสดรับจากเงินกูย้มือ่ืน 1,109,688,444     538,745,877       1,109,688,444    538,745,877       

เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มือ่ืน (810,000,000)      (880,000,000)      (810,000,000)      (880,000,000)      

เงินปันผลจ่าย (130,743,143)      (65,368,918)        (130,743,143)      (65,368,918)        

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 168,928,181        (406,648,721)      168,928,181       (406,648,721)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (207,834,031)      (199,726,443)      (214,620,815)      (207,407,169)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 376,365,581 404,702,084 348,668,156 343,844,697

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 5 168,531,550        204,975,641 134,047,341 136,437,528

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

กาํไรท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายเพิม่ข้ึน (ลดลง) - สุทธิจากภาษี 3,727,509            9,346,447            3,727,509            9,346,447            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560
หน่วย : บาท
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