บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2558

2557

2558

2557

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

404,702,084

302,602,464

343,844,697

281,723,738

เงินฝากสถาบันการเงิน

6

77,631,063

62,193,218

52,074,041

50,155,821

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

7

11,570,101

10,102,377

11,570,101

10,102,377

เงินลงทุน - สุ ทธิ

9.1

1,575,003,123

506,356,725

1,571,572,623

506,356,725

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ

10

1,328,467,230

1,499,565,987

1,355,983,905

1,349,467,800

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

11

11,092,002

9,521,080

8,046,649

8,240,790

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

12

4,723,485

4,713,307

3,320,549

3,322,150

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

13

66,746,633

62,003,829

29,285,053

30,560,186

สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - สุ ทธิ

14

688,014

162,873,800

688,014

162,873,800

สิ นทรัพย์อื่น

15

20,091,065

19,601,976

5,537,902

2,646,443

3,500,714,800

2,639,534,763

3,381,923,534

2,405,449,830

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2558

2557

2558

2557

8,493,954

4,425,775

8,493,954

4,425,775

14,069,643

13,110,320

7,017,293

10,238,062

148,451,960

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้

36

148,395,063

เงินกูย้ มื อื่น

16

969,504,592

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

17

6,342,043

เงินมัดจํารับล่วงหน้า

18

หนี้สินอื่น

19

-

4,651,990
39,629,250

969,504,592
4,938,716
-

3,485,103
39,629,250

18,148,431

20,780,016

14,698,140

13,664,086

1,164,953,726

231,049,311

1,004,652,695

71,442,276

941,964,586

941,964,586

941,964,586

941,964,586

20

653,868,463

653,868,463

653,868,463

653,868,463

23

1,496,406,747

1,496,406,747

1,496,406,747

1,496,406,747

(11,110,995)

2,956,023

(6,347,606)

108,383,352

108,383,352

108,383,352

108,383,352

92,773,579

151,430,939

124,959,883

75,348,992

(4,560,072)

(4,560,072)

2,335,761,074

2,408,485,452

2,377,270,839

2,334,007,554

3,500,714,800

2,639,534,763

3,381,923,534

2,405,449,830

รวมหนี้สิน
ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 1,883,929,172 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 1,307,736,926 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
ชําระครบแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ

-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

24

ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

-

-

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

2557

2558

2557

-

-

รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การ

25

108,943,373

56,293,566

กําไรจากเงินลงทุน

9.2

8,292,537

37,213,830

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

89,572,456

144,613,632

ดอกเบี้ยและเงินปันผล

11,590,171

9,839,704

56,897

1,730,934

30,385,709

4,998,051

30,008,574

4,631,500

248,841,143

254,689,717

265,781,890

115,540,935

19,130,925

8,802

19,130,925

8,802

40,454,446

20,975,365

648,117

500,869

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

43,040,235

39,418,397

18,631,649

20,713,264

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์

10,847,612

11,274,299

6,066,827

5,735,451

7,994,550

10,139,666

6,139,550

9,069,666

10,705,492

9,003,963

8,610,176

7,914,146

2,960,832

2,229,879

1,244,056

1,131,424

12,725,803

10,596,202

8,149,721

7,273,254

2,698,173

(2,698,173)

2,698,173

(2,698,173)

41,846,758

1,660,421

23,801,203

(11,611,145)

192,404,826

102,608,821

95,120,397

38,037,558

56,436,317

152,080,896

170,661,493

77,503,377

3,188,233

5,383,526

(2,862,034)

(2,946,538)

59,624,550

157,464,422

167,799,459

74,556,839

กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม

36

รายได้อื่น
รวมรายได้

8,664,330
227,108,986
-

37,213,830
73,695,605
-

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย

26

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าตอบแทนกรรมการ

27

ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่าใช้จ่ายอื่น

28

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)

30

รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ (ค่าใช้จ่าย) รายได้
กําไรสุ ทธิ

31

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

-

-

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

(7,719,412)

(1,537,393)

(370,542)

-

(222,663)

-

-

-

(32,330)

-

-

-

9.4

(7,934,507)

-

(7,934,507)

-

9.4

-

964,158

-

964,158

9.4

1,586,901

(192,831)

1,586,901

(192,831)

(14,692,553)

(766,066)

(6,879,799)

771,327

44,931,997

156,698,356

160,919,660

75,328,166

59,624,550

158,137,870

167,799,459

74,556,839

160,919,660

75,328,166

การวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้ของพนักงาน

(532,193)

-

ส่ วนแบ่งขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่สาํ หรับโครงการ
ผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ของพนักงานในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งไม่จดั ประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง
รายการที่ตอ้ งจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขาย
การปรับปรุ งการจัดประเภทรายการใหม่จากการขาย
เงินลงทุนเผือ่ ขายในระหว่างงวด
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่
ในภายหลัง
รวมกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จสุ ทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับงวด
การแบ่ งปันกําไรสุ ทธิ
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

-

(673,448)

59,624,550

157,464,422

44,931,997

157,371,804

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

-

(673,448)

44,931,997

156,698,356

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน

บาท

0.046

0.121

0.128

0.057

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก

หุ้น

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

1,307,736,926

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ทุนทีอ่ อก
และชําระแล้ ว

เงินรับล่ วงหน้ า
ค่ าหุ้น

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ

งบการเงินรวม
กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว

ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่ า)

ส่ วนแบ่ งกําไร

ทุนสํ ารองตาม

กําไร (ขาดทุน)
สะสม

ส่ วนต่ างทีเ่ กิดขึน้
จากการขายส่ วนได้ เสี ย

ทุนจากการ

(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

กฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

ในบริษัทย่ อยบางส่ วน

วัดมูลค่ า

อื่นในบริษัทร่ วม

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มี

รวม

บริษัทใหญ่

อํานาจควบคุม

ส่ วนของเจ้ าของ

2,374,344,842

1,858,332

2,376,203,174

157,371,804

(673,448)

156,698,356

เงินลงทุนเผื่อขาย
653,868,463

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม

-

1,496,406,747

(771,327)

4,493,416

108,383,352

110,960,723

1,003,468

-

-

-

771,327

(1,537,393)

-

158,137,870

-

-

-

-

-

-

-

(5,563,540)

(5,563,540)

653,868,463

-

1,496,406,747

-

2,956,023

108,383,352

(117,667,654)
151,430,939

(4,560,072)

(117,667,654)
2,408,485,452

653,868,463

-

1,496,406,747

-

2,956,023

108,383,352

151,430,939

(4,560,072)

2,408,485,452

-

2,408,485,452

-

-

(6,347,606)

(7,719,412)

-

58,999,015

44,931,997

-

44,931,997

ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ย่อยบางส่วน
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง
เงินปั นผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

21

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม

-

-

-

(1,184,884)
-

ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ย
ในบริ ษทั ย่อยบางส่วน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(1,184,884)
(117,667,654)
2,408,485,452

-

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง
เงินปั นผล

(5,563,540)

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(117,656,375)

(117,656,375)

-

(117,656,375)

653,868,463

-

1,496,406,747

(6,347,606)

108,383,352

92,773,579

2,335,761,074

-

2,335,761,074

(4,763,389)

(4,560,072)

0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ทุนที่ออก
และชําระแล้ ว

เงินรับล่ วงหน้ า
ค่ าหุ้น

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ ประกอบอื่นของ กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนสํ ารองตาม
ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่ า) ทุน
กฎหมาย
จากการวัดมูลค่ า
เงินลงทุนเผื่อขาย

กําไรสะสม
ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวม
ส่ วนของเจ้ าของ

653,868,463
653,868,463

-

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

(771,327)
771,327
-

108,383,352
108,383,352

118,459,807
74,556,839
(117,667,654)
75,348,992

2,376,347,042
75,328,166
(117,667,654)
2,334,007,554

653,868,463
653,868,463

-

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

(6,347,606)
(6,347,606)

108,383,352
108,383,352

75,348,992
167,267,266
(117,656,375)
124,959,883

2,334,007,554
160,919,660
(117,656,375)
2,377,270,839

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้

56,436,317

152,080,896

170,661,493

77,503,377

3,140,895

3,230,519

2,162,142

1,504,509

(24,067,045)

(1,435,534)

(24,067,045)

(1,435,534)

ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
กําไรจากการขายอุปกรณ์

-

(27,157)

-

(5,856)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)

2,698,173

(2,698,173)

2,698,173

(2,698,173)

(กําไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า

7,261,360

(7,211,950)

6,889,567

(7,211,950)

-

(696,114)

-

(696,114)

ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

(9,361,357)

1,660,421

(9,361,357)

1,660,421

ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

(36,824,105)

(13,271,566)

ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

51,208,115

-

69,986,665

-

ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย

(89,572,456)

(144,613,632)

-

-

(56,897)

(1,730,934)

-

-

ต้นทุนทางการเงิน

19,130,925

8,802

19,130,925

8,802

ดอกเบี้ยและเงินปันผล

(11,590,171)

(9,839,705)

(227,108,986)

(73,695,605)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (โอนกลับ)

1,319,511

6,073

921,420

(317,162)

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

6,125,829

9,447,856

5,517,552

9,097,017

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(5,307,900)

(1,731,654)

(5,307,900)

(194,059)

7,365,299

(3,550,286)

(24,701,456)

(9,751,893)

(15,437,845)

(62,193,218)

(1,918,220)

(50,155,821)

(831,719,873)

(99,863,545)

(827,917,580)

(99,863,545)

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

(4,165,897)

51,075,875

(4,165,897)

51,075,875

สิ นทรัพย์อื่น

5,791,910

(9,146,416)

3,327,944

(1,134,183)

4,068,179

(49,812,687)

4,068,179

(49,812,687)

959,323

5,870,913

(3,220,769)

4,620,934

(2,593,214)

7,173,981

1,072,425

614,838

(835,732,118)

(160,445,383)

(853,455,374)

(154,406,482)

กําไรจากการขายเงินลงทุนเผือ่ ขาย

กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนินงาน

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

2558

2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายจากการซื้ อเงินลงทุนทัว่ ไป

(173,214,400)

-

(173,214,400)

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนเผือ่ ขาย

(69,541,635)

-

(69,541,635)

-

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุน

-

10,696,114

-

10,696,114

เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

(25,000,000)

(9,900,000)

เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริ ษทั ร่ วม

(14,678,665)

(61,898,820)

(14,678,665)

(61,898,820)

-

(6,748,424)

-

(6,748,424)

(4,650,195)

(9,581,389)

(1,966,400)

(8,980,447)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อคืนส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์

-

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริ ษทั ร่ วม
เงินมัดจํารับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมลงทุน

71,573

-

15,789

(71,800)

(93,320)

-

-

146,623,581

3,755,113

146,623,581

3,755,113

4,491,243

2,641,553

4,480,243

2,641,553

216,199,688

64,266,300

216,199,688

64,266,300

-

39,629,250

-

39,629,250

105,157,817

42,737,950

82,902,412

33,476,428

(51,360)

(34,240)

(51,360)

(34,240)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื

2,010,381,656

-

2,010,381,656

-

เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื

(1,060,000,000)

-

(1,060,000,000)

-

(117,656,375)

(117,667,654)

(117,656,375)

(117,667,654)

832,673,921

(117,701,894)

832,673,921

(117,701,894)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

102,099,620

(235,409,327)

62,120,959

(238,631,948)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

302,602,464

538,011,791

281,723,738

520,355,686

404,702,084

302,602,464

343,844,697

281,723,738

(6,347,606)

771,327

(6,347,606)

771,327

เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(สุ ทธิ จากภาษี)
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