บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

64,377,855

เงินฝากสถาบันการเงิน

6

56,000,000

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

7

39,068,284

58,480,079

39,068,284

58,480,079

เงินลงทุน - สุ ทธิ

9.1

672,712,794

409,977,492

672,712,794

409,977,492

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ

10

1,449,858,540

1,358,857,228

1,332,899,503

1,257,648,990

10,072,766

1,866,784

8,746,618

636,159

4,934,933

5,830,466

3,323,388

3,327,063

53,680,386

56,813,134

30,910,126

33,699,555

162,873,800

165,188,800

162,873,800

165,188,800

15,231,808

10,973,612

3,505,133

3,627,467

2,528,811,166

2,605,999,386

2,349,029,398

2,452,941,291

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

11

สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสิ นทรัพย์

12

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

538,011,791
-

44,989,752
50,000,000

520,355,686
-

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 กันยายน

31 ธันวาคม

30 กันยายน

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"

หนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
หนี้สิน
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

4,659,675

54,238,462

4,659,675

54,238,462

724,314

7,239,407

209,235

5,617,128

148,466,302

150,182,894

4,800,352

4,645,917

3,489,687

3,802,265

15,960,744

13,489,532

13,128,820

12,936,394

174,611,387

229,796,212

21,487,417

76,594,249

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

1,964,373

3,722,089

108,383,352

108,383,352

108,383,352

108,383,352

ยังไม่ได้จดั สรร

98,136,916

110,960,723

68,883,419

118,459,807

ส่ วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน 10

(4,560,072)

1,003,468

2,354,199,779

2,374,344,842

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วมรอรับรู ้

23

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หนี้สินอื่น
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

-

(771,327)

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

-

1,858,332

2,327,541,981
-

2,376,347,042
-

2,354,199,779

2,376,203,174

2,327,541,981

2,376,347,042

2,528,811,166

2,605,999,386

2,349,029,398

2,452,941,291

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย
กําไรสุ ทธิ

14
9.2

23

15

16

17

18

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

16,522,362
12,419,474
49,372,346
1,562,444
14,340
886,812
80,777,778

3,337,129
(1,131,665)
33,877,748
1,438,568
1,363,202
1,305,374
40,190,356

12,419,474
1,451,938
795,237
14,666,649

(1,131,665)
78,392,494
1,826,374
79,087,203

3,310
6,264,959

1,431,784

3,310
145,119

125,570

8,033,700
2,997,038
964,667
2,365,074
520,936
1,806,554
(647,949)
22,308,289

6,897,674
2,073,772
853,666
2,013,987
630,200
753,511
(669,327)
13,985,267

3,956,097
1,560,606
714,667
1,899,084
256,492
788,667
(3,740,196)
5,583,846

3,297,331
786,162
673,666
1,933,594
418,082
107,693
4,381,939
11,724,037

58,469,489
(1,578,145)
56,891,344

26,205,089
(345,807)
25,859,282

9,082,803
(1,575,277)
7,507,526

67,363,166
(73,167)
67,289,999

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
การปรับปรุ งการจัดประเภทรายการใหม่จากการขาย
เงินลงทุนเผื่อขายในระหว่างงวด
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม

2557

9.4

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

(1,184,555)

(667,822)

(1,184,555)

(667,822)

964,158
(829,300)
44,080
(1,005,617)
55,885,727

(285,958)
133,564
(820,216)
25,039,066

964,158
44,080
(176,317)
7,331,209

133,564
(534,258)
66,755,741

56,891,344

26,797,752

7,507,526

67,289,999

7,331,209

66,755,741

การแบ่ งปันกําไรสุ ทธิ
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

-

(938,470)

56,891,344

25,859,282

55,885,727

25,977,536

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

-

(938,470)

55,885,727

25,039,066

0.044

0.024

0.006

0.059

1,307,736,926

1,133,198,025

1,307,736,926

1,133,198,025

กําไรต่ อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การ
กําไรจากเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)
กําไรสุ ทธิ

14
9.2

23

15

16

17

18

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

32,620,644
28,690,737
97,796,656
8,723,041
1,716,592
4,075,405
173,623,075

9,925,537
8,003,246
150,341,070
3,195,710
4,483,595
2,144,199
178,093,357

28,690,737
72,711,210
3,840,429
105,242,376

8,003,246
157,157,354
3,598,972
168,759,572

5,491
12,470,935

5,066,164

5,491
419,249

531,831

22,385,766
8,384,870
5,929,666
6,533,209
1,617,939
7,113,535
2,071,348
66,512,759

17,594,304
6,015,649
4,749,000
8,004,401
1,468,688
6,893,122
(2,114,818)
47,676,510

10,190,555
4,162,247
5,259,666
5,691,581
830,957
4,525,508
3,469,258
34,554,512

8,478,796
1,996,330
4,069,000
6,653,565
662,322
5,185,124
11,343,633
38,920,601

107,110,316
(2,939,917)
104,170,399

130,416,847
(664,844)
129,752,003

70,687,864
(2,596,598)
68,091,266

129,838,971
231,875
130,070,846

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
การปรับปรุ งการจัดประเภทรายการใหม่จากการขาย
เงินลงทุนเผื่อขายในระหว่างงวด
ส่ วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม

2557
-

9.4

2556
(660,396)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
-

(660,396)

964,158
(2,529,043)
(192,831)
(1,757,716)
102,412,683

(207,543)
132,079
(735,860)
129,016,143

964,158
(192,831)
771,327
68,862,593

132,079
(528,317)
129,542,529

104,843,847

132,832,952

68,091,266

130,070,846

(673,448)

(3,080,949)

104,170,399

129,752,003

103,086,131

132,097,092

68,862,593

129,542,529

(673,448)

(3,080,949)

102,412,683

129,016,143

0.080

0.125

0.052

0.123

1,307,736,926

1,059,884,023

1,307,736,926

1,059,884,023

การแบ่ งปันกําไรสุ ทธิ
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

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

กําไรต่ อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ทุนที่ออก

ส่ วนเกิน

และ

มูลค่ าหุ้น

ชําระแล้ ว

องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว
ส่ วนเกิน

ส่ วนแบ่ งกําไร

ทุนสํ ารองตาม

(ตํ่ากว่ า) ทุน

เบ็ดเสร็จ

กฎหมาย

จากการวัดมูลค่ า

อื่นในบริษทั ร่ วม

กําไรสะสม
ยังไม่ ได้ จัดสรร

ส่ วนต่ างที่เกิดขึน้

รวมส่ วนของ

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี

รวม

จากการเปลีย่ นแปลงส่ วน

บริษทั ใหญ่

อํานาจควบคุม

ส่ วนของเจ้ าของ

ได้ เสี ยในบริษทั ย่ อยบางส่ วน

เงินลงทุนเผื่อขาย
511,309,724

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม

1,116,138,100

-

3,793,326

108,383,352

44,105,341

1,003,468

1,784,733,311

5,764,706

1,790,498,017

(207,543)

-

132,832,952

-

132,097,092

(3,080,949)

129,016,143

-

-

-

522,827,386

-

522,827,386

-

(61,338,264)

-

(61,338,264)

-

(61,338,264)

3,585,783

108,383,352

115,600,029

1,003,468

2,378,319,525

2,683,757

2,381,003,282

(771,327)

4,493,416

108,383,352

110,960,723

1,003,468

2,374,344,842

1,858,332

2,376,203,174

771,327

(2,529,043)

-

104,843,847

-

103,086,131

(673,448)

102,412,683

-

-

142,558,739

380,268,647

-

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

653,868,463

1,496,406,747

(528,317)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม

653,868,463

1,496,406,747

เพิม่ ทุนหุน้ สามัญ
เงินปั นผลจ่าย
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-

-

(528,317)

ส่ วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนได้เสี ยนในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน

-

-

-

-

-

-

(5,563,540)

(5,563,540)

-

(5,563,540)

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,184,884)

(1,184,884)

-

-

-

-

-

(117,667,654)

-

(117,667,654)

-

(117,667,654)

653,868,463

1,496,406,747

-

1,964,373

108,383,352

98,136,916

(4,560,072)

2,354,199,779

-

2,354,199,779

เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"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 จัดสรร

ส่ วนของเจ้ าของ

เงินลงทุนเผื่อขาย

กฎหมาย
62,487,803

1,798,318,979

130,070,846

129,542,529

ชําระแล้ ว
511,309,724

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม

-

เพิ่มทุนหุน้ สามัญ
เงินปันผลจ่าย

142,558,739
13

380,268,647

108,383,352

(528,317)

-

-

-

(61,338,264)

(61,338,264)

(528,317)

108,383,352

131,220,385

2,389,350,630

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

653,868,463

1,496,406,747

(771,327)

108,383,352

118,459,807

2,376,347,042

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

-

522,827,386

1,496,406,747
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-

-

653,868,463

เงินปันผลจ่าย

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

กําไรเบ็ดเสร็ จรวม

-

1,116,138,100

-

-

771,327

-

68,091,266

68,862,593

-

-

-

-

(117,667,654)

(117,667,654)

68,883,419

2,327,541,981

653,868,463

1,496,406,747

-

108,383,352

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
กําไรจากการขายอุปกรณ์
(กําไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
กําไรจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยและเงินปั นผล
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (โอนกลับ)
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

107,110,316

130,416,847

70,687,864

129,838,971

2,319,255
(1,435,534)
(27,157)

1,470,723
(405,026)

964,043
(1,435,534)
(5,856)

123,266
-

(5,587,250)
(696,114)
2,071,346
(97,796,656)
(1,716,592)
5,491
(8,723,041)
154,435
8,575,350
(992,239)

3,649,180
(2,114,818)
(150,341,070)
(4,483,595)
(3,195,710)
693,585
1,783,146
(340,290)

(5,587,250)
(696,114)
2,071,346
1,397,910
5,491
(72,711,209)
(312,578)
8,328,186
(168,862)

3,649,180
(2,114,818)
13,458,451
(157,157,354)
300,602
1,467,768
(76,158)

3,261,610

(22,867,028)

2,537,437

(10,510,092)

(56,000,000)
(268,255,240)

(168,247,685)

(50,000,000)
(268,255,240)

(168,247,685)

-

(10,000,000)

-

(10,000,000)

19,411,795

(8,466,518)

19,411,795

(8,466,518)

(5,241,659)

(4,176,985)

(1,715,474)

(2,829,977)

(49,578,787)
(6,515,093)
2,345,181
(360,572,193)

1,169,163
(2,842,015)
(2,354,942)
(217,786,010)

(49,578,787)
(5,407,893)
70,044
(352,938,118)

1,169,163
(1,200,441)
(1,955,901)
(202,041,451)

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อคืนส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปั นผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดรับจากเงินปั นผลในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจาการเพิ่มทุน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (สุ ทธิจากภาษี)
ค่าซื้ ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
ตัดจําหน่ายหนี้สูญ

งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

10,696,114
(60,000,000)
(6,748,424)
(9,453,238)
71,573
(83,520)
3,755,113
2,123,393
64,266,300
4,627,311

(149,999,850)
(731,816)
435,514
(18,000)
586,125
154,365,120
4,637,093

10,696,114
(9,900,000)
(60,000,000)
(6,748,424)
(8,947,047)
15,789
3,755,113
2,123,393
64,266,300
(4,738,762)

(17,400,000)
(149,999,850)
(342,794)
586,125
154,365,120
(12,791,399)
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(21,400)
(117,667,654)

522,827,386
(61,338,264)

(21,400)
(117,667,654)

522,827,386
(61,338,264)

5

(117,689,054)
(473,633,936)
538,011,791
64,377,855

461,489,122
248,340,205
251,040,750
499,380,955

(117,689,054)
(475,365,934)
520,355,686
44,989,752

461,489,122
246,656,272
232,148,900
478,805,172

8

771,327
116,771
201,356,506

(528,317)
-

771,327
116,771
201,356,506

(528,317)
-
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หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

