บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

สิ นทรัพ ย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

เงินฝากสถาบันการเงิน

500,846,108

404,702,084

466,556,722

343,844,697

118,693,748

77,631,063

49,736,555

52,074,041

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

6

6,096,785

11,570,101

6,096,785

11,570,101

เงินลงทุน - สุ ทธิ

8.1

1,023,203,099

1,575,003,123

1,017,422,349

1,571,572,623

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ

9

1,420,168,337

1,328,467,230

1,373,697,769

1,355,983,905

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

8,848,959

11,092,002

6,411,657

8,046,649

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

4,842,000

4,723,485

3,320,549

3,320,549

32,216,600

66,746,633

-

29,285,053

688,014

688,014

688,014

688,014

76,120,880

20,091,065

59,055,394

5,537,902

3,191,724,530

3,500,714,800

2,982,985,794

3,381,923,534

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

10

สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพ ย์

11

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

-

8,493,954

-

8,493,954

13,470,320

14,069,643

8,598,821

7,017,293

กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้

23

148,352,352

148,395,063

-

-

เงินกูย้ มื อื่น

12

491,177,850

969,504,592

491,177,850

969,504,592

8,029,865

6,342,043

5,966,570

4,938,716

-

-

846,981

-

17,691,839

18,148,431

13,387,925

14,698,140

678,722,226

1,164,953,726

519,978,147

1,004,652,695

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

95,591,466

(11,110,995)

101,437,015

(6,347,606)

108,383,352

108,383,352

108,383,352

108,383,352

163,312,348

92,773,579

102,912,070

124,959,883

(4,560,072)

(4,560,072)

-

-

2,513,002,304

2,335,761,074

2,463,007,647

2,377,270,839

3,191,724,530

3,500,714,800

2,982,985,794

3,381,923,534

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน

10

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
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

-

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

-

-

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

14
8.2

23

15

16

17

18

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

24,283,841
10,419,321
90,810,825
4,179,030
14,341
797,129
130,504,487

28,655,601
4,105,723
28,288,310
3,906,150
14,341
3,314,172
68,284,297

10,603,821
3,742,960
863,277
15,210,058

4,132,984
3,711,323
3,217,595
11,061,902

6,049,283
10,643,161

7,902,643
12,384,694

6,049,283
84,206

7,902,643
142,896

14,021,377
2,827,267
2,030,000
2,330,200
669,131
3,804,210
4,317,077
311,150
47,002,856

10,853,412
2,655,870
1,100,000
2,369,200
730,089
744,023
1,349,086
(4,172,321)
35,916,696

7,330,270
1,541,553
1,485,000
1,841,270
307,761
2,766,917
4,317,077
(2,561,374)
23,161,963

4,776,471
1,425,314
765,000
1,908,540
304,919
(505,183)
1,349,086
(9,712,790)
8,356,896

83,501,631
2,093,448
85,595,079

32,367,601
(3,738,760)
28,628,841

(7,951,905)
2,794,748
(5,157,157)

2,705,006
(2,375,948)
329,058

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
2559
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
รายการที่ตอ้ งจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(12,417,782)

3,050,884

-

-

115,113,210

(2,247,744)

115,113,210

(2,247,744)

(23,022,642)
79,672,786
165,267,865

449,548
1,252,688
29,881,529

(23,022,642)
92,090,568
86,933,411

449,548
(1,798,196)
(1,469,138)

0.0655

0.0219

(0.0039)

0.0003

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กําไรสุ ทธิ

14
8.2

23

15

16

17

18

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

81,635,718
51,683,728
114,679,539
17,142,189
42,711
4,071,832
269,255,717

82,689,836
(1,542,183)
84,361,353
7,364,233
42,556
5,079,596
177,995,391

51,310,389
37,978,552
4,182,077
93,471,018

(1,514,922)
148,354,843
4,799,869
151,639,790

19,582,892
30,639,214

10,554,222
29,738,037

19,582,892
243,743

10,554,222
557,755

36,844,670
8,504,371
5,279,000
7,568,258
2,051,590
13,110,663
4,047,260
(1,863,766)
125,764,152

33,252,663
8,067,086
3,325,000
7,845,345
2,047,562
8,764,411
2,698,173
(8,413,684)
97,878,815

16,937,189
4,657,177
4,014,000
6,134,977
926,463
9,997,963
4,047,260
(19,577,630)
46,964,034

15,372,024
4,546,673
2,325,000
6,512,794
878,342
5,688,166
2,698,173
(41,659,870)
7,473,279

143,491,565
(7,583,878)
135,907,687

80,116,576
4,144,921
84,261,497

46,506,984
(3,185,879)
43,321,105

144,166,511
(2,676,331)
141,490,180

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้ของพนักงาน
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของพนักงานในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง
รายการที่ตอ้ งจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
8.4
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง
8.4
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

(1,082,160)

5,952,576

-

-

(370,542)

-

-

(222,663)

-

-

-

(32,330)

-

-

(532,193)

134,730,776

4,963,768

134,730,776

4,963,768

(26,946,155)
106,702,461
242,610,148

(992,754)
9,298,055
93,559,552

(26,946,155)
107,784,621
151,105,726

(992,754)
3,438,821
144,929,001

0.1039

0.0644

0.0331

0.1082

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

และ

มูลค่ าหุ้น

ชําระแล้ ว

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ

กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว

กําไรสะสม

ส่ วนต่ างที่เกิดขึน้

รวม

ส่ วนแบ่ งกําไร

ทุนสํ ารองตาม

ยังไม่ ได้ จดั สรร

จากการเปลีย่ นแปลงส่ วน

ส่ วนของเจ้ าของ

(ตํ่ากว่ า) ทุน

เบ็ดเสร็จ

กฎหมาย

จากการวัดมูลค่ า

อื่นในบริษทั ร่ วม

ส่ วนเกิน

ได้ เสี ยในบริษทั ย่ อยบางส่ วน

เงินลงทุนเผื่อขาย
653,868,463

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย

13

1,496,406,747

151,430,939

(4,560,072)

2,408,485,452

-

3,971,014

5,952,576

-

83,635,962

-

93,559,552

-

-

-

-

(117,656,375)

-

(117,656,375)

3,971,014

8,908,599

108,383,352

117,410,526

(4,560,072)

2,384,388,629

1,496,406,747

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม

653,868,463

1,496,406,747

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

108,383,352

653,868,463

13

2,956,023

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงินปันผลจ่าย

-

(6,347,606)

(4,763,389)

108,383,352

92,773,579

(4,560,072)

2,335,761,074

-

-

107,784,621

(1,082,160)

-

135,907,687

-

242,610,148

-

-

-

-

-

(65,368,918)

-

101,437,015

(5,845,549)

108,383,352

163,312,348

(4,560,072)

653,868,463

1,496,406,747

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

(65,368,918)
2,513,002,304

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ

กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว

กําไรสะสม

รวม

และ

มูลค่ าหุ้น

ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่ า) ทุนจากการวัดมูลค่ า

ทุนสํ ารองตาม

ยังไม่ ได้ จดั สรร

ส่ วนของเจ้ าของ

เงินลงทุนเผื่อขาย

กฎหมาย

ชําระแล้ ว
653,868,463

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย

13

-

75,348,992

2,334,007,554

-

140,957,987

144,929,001

-

(117,656,375)

(117,656,375)

1,496,406,747

3,971,014

108,383,352

98,650,604

2,361,280,180

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

653,868,463

1,496,406,747

(6,347,606)

108,383,352

124,959,883

2,377,270,839

-

43,321,105

151,105,726

-

(65,368,918)

(65,368,918)

102,912,070

2,463,007,647

13

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

-

-

-

653,868,463

1,496,406,747

-

108,383,352

653,868,463

กําไรเบ็ดเสร็ จรวม

-

3,971,014

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

เงินปันผลจ่าย

-

1,496,406,747

107,784,621
101,437,015

108,383,352

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (โอนกลับ)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

143,491,565

80,116,576

46,506,984

144,166,511

2,891,934
4,047,260

2,220,973
2,698,173

1,833,392
4,047,260

1,566,060
2,698,173

(5,456,708)
(1,863,766)
(114,679,539)
(42,711)
19,582,892
(17,142,189)
1,687,822
5,420,589
(2,594,430)

(4,894,825)
(8,413,684)
(84,361,353)
(42,556)
10,554,222
(7,364,233)
1,521,143
1,953,557
(2,379,785)

(5,083,369)
(1,863,766)
(17,713,864)
19,582,892
(37,978,552)
1,027,854
4,793,020
(86,624)

(4,922,086)
(8,413,684)
(33,246,186)
10,554,222
(148,354,843)
952,604
1,616,415
(58,688)

35,342,719

(8,391,792)

15,065,227

(33,441,502)

(41,062,685)
717,354,272
1,426,056

(14,859,859)
(717,923,077)
(1,718,899)

2,337,486
719,331,184
1,426,056

(1,559,431)
(717,105,316)
(1,718,899)

(52,187,507)

3,172,227

(52,239,071)

(136,116)

(8,493,954)
(599,323)
(421,709)
651,357,869

(2,596,453)
(5,134,180)
4,558,285
(742,893,748)

(8,493,954)
1,581,528
(1,275,332)
677,733,124

(2,596,453)
(6,434,145)
4,397,324
(758,594,538)

2559

บริษัทหลักทรัพ ย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 25589
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริ ษทั ร่ วม
เงินมัดจํารับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (สุ ทธิจากภาษี)

9

13

5

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(23,503,000)
(615,156)
(152,250)
10,473,724
21,896,272
8,099,590

(173,177,000)
(14,678,665)
(1,873,459)
(71,800)
2,398,009
141,494,760
5,400,000
(40,508,155)

(23,503,000)
(198,400)
10,097,464
21,896,272
8,292,336

(173,177,000)
(14,678,665)
(28,400)
2,398,009
141,494,760
5,400,000
(38,591,296)

(38,520)
882,094,003
(1,380,000,000)
(65,368,918)
(563,313,435)
96,144,024
404,702,084
500,846,108

(38,520)
1,128,966,421
(400,000,000)
(117,656,375)
611,271,526
(172,130,377)
302,602,464
130,472,087

(38,520)
882,094,003
(1,380,000,000)
(65,368,918)
(563,313,435)
122,712,025
343,844,697
466,556,722

(38,520)
1,128,966,421
(400,000,000)
(117,656,375)
611,271,526
(185,914,308)
281,723,738
95,809,430

101,437,015

3,971,014

101,437,015

3,971,014

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

