บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

เงินฝากสถาบันการเงิน

204,975,641

404,702,084

136,437,528

343,844,697

75,892,896

77,631,063

50,193,501

52,074,041

ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

6

14,633,898

11,570,101

14,633,898

11,570,101

เงินลงทุน - สุ ทธิ

8.1

1,403,818,166

1,575,003,123

1,397,932,916

1,571,572,623

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ

9

1,341,775,294

1,328,467,230

1,370,825,245

1,355,983,905

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

10

9,640,825

11,092,002

6,888,205

8,046,649

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

11

4,853,843

4,723,485

3,320,549

3,320,549

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

12

53,145,793

66,746,633

19,380,912

29,285,053

สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - สุ ทธิ

13

688,014

688,014

688,014

688,014

สิ นทรัพย์อื่น

14

77,194,970

20,091,065

57,648,217

5,537,902

3,186,619,340

3,500,714,800

3,057,948,985

3,381,923,534

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2559

2558

2559

2558

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้ สิน
เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

16,775,206

8,493,954

16,775,206

8,493,954

7,873,971

14,069,643

4,311,776

7,017,293

กาไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้

34

148,366,693

148,395,063

เงินกูย้ มื อื่ น

15

641,781,364

969,504,592

641,781,364

969,504,592

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

16

7,406,842

6,342,043

5,594,353

4,938,716

หนี้ สินอื่ น

17

16,680,825

18,148,431

13,412,050

14,698,140

838,884,901

1,164,953,726

681,874,749

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

15,918,680

(11,110,995)

9,346,447

(6,347,606)

108,383,352

108,383,352

108,383,352

108,383,352

ยังไม่ได้จดั สรร

77,717,269

92,773,579

108,069,227

124,959,883

ส่ วนต่างที่เกิดขึ้นจากการขายส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน

(4,560,072)

(4,560,072)

2,347,734,439
3,186,619,340

รวมหนี้ สิน

-

-

ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 1,883,929,172 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 1,307,736,926 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ชาระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
องค์ประกอบอื่ นของส่ วนของเจ้าของ

18

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

2,335,761,074

2,376,074,236

2,377,270,839

3,500,714,800

3,057,948,985

3,381,923,534

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

-

-

รายได้
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การ

23

28,985,839

27,979,503

กาไรจากเงินลงทุน

8.2

20,539,150

16,673,615

15,269,452

21,205,555

3,792,287

1,929,933

14,185

14,185

2,439,404

888,363

2,483,503

796,788

71,040,317

68,691,154

26,263,733

19,247,898

6,278,310

1,947,968

6,278,310

1,947,968

8,078,317

8,374,893

81,290

259,773

11,837,518

12,150,086

5,216,082

6,103,371

2,816,386

2,693,600

1,544,537

1,555,255

2,175,000

1,105,000

1,795,000

770,000

2,981,585

3,010,596

2,505,255

2,477,236

742,211

749,790

356,826

288,519

3,831,474

6,300,731

2,920,852

5,232,041

ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
กาไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม

34

รายได้อื่น
รวมรายได้

20,383,215
-

16,673,615
-

3,397,015
-

1,777,495
-

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนี ยมและบริ การจ่าย

24

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ

25

ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่าใช้จ่ายอื่ น

26

หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
รวมค่าใช้จ่าย

(269,817)
28

-

(269,817)

-

(1,132,164)

(3,823,210)

(10,305,724)

(24,435,988)

37,338,820

32,509,454

10,122,611

(5,801,825)

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
"ยังไม่ ได้ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

กาไรก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

33,701,497

36,181,700

16,141,122

25,049,723

(3,761,308)

4,043,065

(1,477,119)

(5,912,540)

29,940,189

40,224,765

14,664,003

19,137,183

11,829,459

(2,182,012)

-

-

-

(370,542)

-

-

(222,663)

-

-

-

(32,330)

-

-

17,584,858

93,656

17,584,858

93,656

(3,516,972)

(18,731)

(3,516,972)

(18,731)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับงวด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้

25,897,345

(2,732,622)

14,067,886

(457,268)

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

55,837,534

37,492,143

28,731,889

18,679,915

ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

29

กาไรสุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ น
รายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ นในบริ ษทั ร่ วม
การวัดมูลค่าใหม่สาหรับโครงการผลประโยชน์
ที่กาหนดไว้ของพนักงาน

(532,193)

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่สาหรับโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ของพนักงานในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้เกี่ ยวกับรายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง
รายการที่ตอ้ งจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ ยวกับรายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

บาท

0.023

0.031

0.011

0.015

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก

หุ้น

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การ

23

57,351,877

54,034,235

-

-

กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

8.2

41,264,407

(5,647,906)

40,706,568

(5,647,906)

ส่วนแบ่งกาไรในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย

23,868,714

56,073,043

-

-

ดอกเบี้ยและเงินปันผล

12,963,159

3,458,083

34,235,592

144,643,520

28,370

28,215

-

-

3,274,703

1,765,424

3,318,800

1,582,274

138,751,230

109,711,094

78,260,960

140,577,888

13,533,609

2,651,579

13,533,609

2,651,579

19,996,053

17,353,343

159,537

414,859

22,823,293

22,399,251

9,606,919

10,595,553

5,677,104

5,411,216

3,115,624

3,121,359

3,249,000

2,225,000

2,529,000

1,560,000

ค่าที่ปรึ กษา

5,238,058

5,476,145

4,293,707

4,604,254

ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร

1,382,459

1,317,473

618,702

573,423

9,306,453

8,020,388

7,231,046

6,193,349

(269,817)

1,349,087

(269,817)

1,349,087

(2,174,916)

(4,241,363)

(17,016,256)

(31,947,080)

78,761,296

61,962,119

23,802,071

(883,617)

กาไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม

34

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย

24

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าใช้จ่ายอื่น

25

26

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
รวมค่าใช้จ่าย

28

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ -รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

29

กาไรสุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

59,989,934

47,748,975

54,458,889

141,461,505

(9,677,326)

7,883,681

(5,980,627)

(300,383)

50,312,608

55,632,656

48,478,262

141,161,122

11,335,622

2,901,692

-

-

-

(370,542)

-

(532,193)

-

(222,663)

-

-

-

(32,330)

-

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
การวัดมูลค่าใหม่สาหรับโครงการผลประโยชน์
ที่กาหนดไว้ของพนักงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่สาหรับโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ของพนักงานในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง
รายการที่ตอ้ งจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขาย

8.4

19,617,566

7,211,512

19,617,566

7,211,512

8.4

(3,923,513)

(1,442,302)

(3,923,513)

(1,442,302)

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด

27,029,675
77,342,283

8,045,367
63,678,023

15,694,053
64,172,315

5,237,017
146,398,139

การแบ่ งปันกาไรสุ ทธิ
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

50,312,608

55,632,656

48,478,262

141,161,122

การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

77,342,283

63,678,023

64,172,315

146,398,139

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด - สุทธิ จากภาษีเงินได้

กาไรต่ อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

บาท

0.038

0.043

0.037

0.108

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก

หุ้น

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
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งบการเงินรวม
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ กาไรสะสมจัดสรรแล้ ว
กาไรสะสม
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนแบ่ งกาไร
ทุนสารองตาม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
จากการวัดมูลค่ า
เบ็ดเสร็จ
กฎหมาย
เงินลงทุนเผื่ อขาย อื่นในบริษทั ร่ วม

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

653,868,463
653,868,463

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

5,769,210
5,769,210

2,956,023
2,901,692
5,857,715

108,383,352
108,383,352

151,430,939
55,007,121
(65,361,204)
141,076,856

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

2,408,485,452
63,678,023
(65,361,204)
2,406,802,271

-

2,408,485,452
63,678,023
(65,361,204)
2,406,802,271

653,868,463
653,868,463

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

(6,347,606)
15,694,053
9,346,447

(4,763,389)
11,335,622
6,572,233

108,383,352
108,383,352

92,773,579
50,312,608
(65,368,918)
77,717,269

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

2,335,761,074
77,342,283
(65,368,918)
2,347,734,439

-

2,335,761,074
77,342,283
(65,368,918)
2,347,734,439

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่ วนต่ างที่เกิดขึน้
จากการเปลีย่ นแปลง
ส่ วนได้เสี ย
ในบริษทั ย่ อยบางส่ วน

รวมส่ วนของ
บริษทั ใหญ่

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มี
อานาจควบคุม

ทุนที่ออก
และชาระแล้ ว

รวม
ส่ วนของเจ้ าของ

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชาระแล้ ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ กาไรสะสมจัดสรรแล้ ว
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่ า
ทุนสารองตาม
เงินลงทุนเผื่ อขาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กาไรสะสม
ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวม
ส่ วนของเจ้ าของ

กฎหมาย

653,868,463
653,868,463

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

5,769,210
5,769,210

108,383,352
108,383,352

75,348,992
140,628,929
(65,361,204)
150,616,717

2,334,007,554
146,398,139
(65,361,204)
2,415,044,489

653,868,463
653,868,463

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

(6,347,606)
15,694,053
9,346,447

108,383,352
108,383,352

124,959,883
48,478,262
(65,368,918)
108,069,227

2,377,270,839
64,172,315
(65,368,918)
2,376,074,236

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้

59,989,934

47,748,975

54,458,889

141,461,505

ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย

1,915,323

1,419,783

1,216,844

1,047,497

หนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)

(269,817)

1,349,087

(269,817)

1,349,087

(20,455,361)

(463,497)

(19,897,522)

(463,497)

ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

(2,174,916)

(4,241,363)

(2,174,916)

(4,241,363)

ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

(14,841,340)

(27,705,717)

ส่ วนแบ่งกาไรในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย

(23,868,714)

(56,073,043)

-

-

ต้นทุนทางการเงิน

13,533,609

2,651,579

13,533,609

2,651,579

ดอกเบี้ยและเงินปั นผล

(12,963,159)

(3,458,083)

(34,235,592)

(144,643,520)

(28,370)

(28,215)

-

-

ค่าใช้จ่าย (โอนกลับ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

1,064,799

976,236

655,637

593,482

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

4,462,401

1,788,516

4,145,596

1,535,734

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(1,753,692)

(1,569,613)

(60,417)

(47,653)

19,452,037

(9,899,638)

2,530,971

(28,462,866)

เงินฝากในสถาบันการเงิน

1,738,167

(46,388,542)

1,880,540

(33,172,426)

ลูกหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์

(2,793,980)

(28,998,580)

(2,793,980)

(28,998,580)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

226,347,800

(354,860,947)

228,244,712

(354,860,947)

สิ นทรัพย์อื่น

(55,807,641)

1,607,501

(52,630,911)

(450,900)

177,231,332

(445,945,719)

ปรับปรุ งด้วย

กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า

กาไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม

กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

เจ้าหนี้ ธุรกิจหลักทรัพย์

8,281,252

(4,425,775)

8,281,252

(4,425,775)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(6,195,672)

(7,171,738)

(2,705,517)

(7,124,490)

หนี้ สินอื่ น

(1,444,640)

(1,489,820)

(1,263,124)

298,255

189,577,323

(451,627,539)

181,543,943

(457,197,729)

(12,915,000)

(13,172,000)

(12,915,000)

(13,172,000)

-

(14,678,665)

-

(14,678,665)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออุปกรณ์

(442,254)

(1,606,358)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(152,250)

(71,800)

เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปั นผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

8,958,187
21,896,272

เงินสดรับจากเงินปั นผลในบริ ษทั ร่ วม

9

เงินมัดจารับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

-

เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

(58,400)

(28,400)

-

-

1,045,276

8,774,737

1,045,276

141,494,760

21,896,272

141,494,760

3,600,000

-

3,600,000

17,344,955

116,611,213

17,697,609

118,260,971

(25,680)

(25,680)

(25,680)

(25,680)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื อื่ น

538,745,877

195,829,758

538,745,877

195,829,758

เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ มื อื่ น

(880,000,000)

-

(880,000,000)

-

(65,368,918)

(65,361,204)

(65,368,918)

(65,361,204)

(406,648,721)

130,442,874

(406,648,721)

130,442,874

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ

(199,726,443)

(204,573,452)

(207,407,169)

(208,493,884)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

404,702,084

302,602,464

343,844,697

281,723,738

204,975,641

98,029,012

136,437,528

73,229,854

9,346,447

5,769,210

9,346,447

5,769,210

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

5

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายลดลง (สุ ทธิจากภาษี)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

