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

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

396,624,747

538,011,791

375,040,359

520,355,686

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุ ทธิ

6

9,432,061

58,480,079

9,432,061

58,480,079

เงินลงทุน - สุ ทธิ

8.1

421,775,354

409,977,492

421,775,354

409,977,492

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิ

9

1,401,315,494

1,358,857,228

1,329,807,256

1,257,648,990

ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

10

10,709,724

1,866,784

9,250,342

636,159

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ

11

5,265,128

5,830,466

3,324,627

3,327,063

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

12

55,214,451

56,813,134

32,441,323

33,699,555

สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - สุ ทธิ

13

162,873,800

165,188,800

162,873,800

165,188,800

สิ นทรัพย์อื่น

14

13,393,529

10,973,612

2,919,232

3,627,467

2,476,604,288

2,605,999,386

2,346,864,354

2,452,941,291

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

ณ วันที่

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

30 มิถุนายน

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

9,520,749

54,238,462

9,520,749

54,238,462

795,689

7,239,407

286,599

5,617,128

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

33

148,480,642

150,182,894

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน

15

4,433,147

4,645,917

3,245,297

3,802,265

หนี้สินอื่น

16

15,060,009

13,489,532

13,600,937

12,936,394

178,290,236

229,796,212

26,653,582

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

2,969,990

3,722,089

176,317

-771,327

108,383,352

108,383,352

108,383,352

108,383,352

41,245,572

110,960,723

61,375,893

118,459,807

-4,560,072

1,003,468

2,298,314,052

2,374,344,842

รวมหนี้สิน

-

-

ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุ น้

17

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

20

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย

21

ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้าของ
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของเจ้ าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

-

1,858,332

2,320,210,772
-

2,376,347,042
-

2,298,314,052

2,376,203,174

2,320,210,772

2,376,347,042

2,476,604,288

2,605,999,386

2,346,864,354

2,452,941,291

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

-

-

รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การ

22

10,719,630

4,134,410

กําไรจากเงินลงทุน

8.2

12,671,474

144,959

42,550,852

38,979,085

3,417,937

1,014,890

419,914

1,543,794

2,391,448

350,891

2,248,047

1,689,691

72,171,255

46,168,029

18,223,335

79,986,957

ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม

33

รายได้อื่น
รวมรายได้

12,671,474
-

144,959
-

3,303,814
-

78,152,307
-

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย

2,181
23

-

2,181

-

3,499,818

2,529,173

141,605

184,210

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

6,688,119

5,917,885

2,549,418

3,820,806

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์

2,878,978

1,870,578

1,418,096

736,657

3,849,999

2,945,334

3,619,999

2,715,334

1,939,303

3,583,683

1,773,598

3,504,574

549,662

378,976

296,377

243,578

3,442,484

4,658,428

2,655,016

4,134,336

-1,349,087

2,698,173

-1,349,087

2,698,173

95,938

(6,532,468)

(486,962)

(3,754,531)

21,597,395

18,049,762

10,620,241

14,283,137

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าตอบแทนกรรมการ

24

ค่าที่ปรึ กษา
ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร
ค่าใช้จ่ายอื่น

25

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
รวมค่าใช้จ่าย

27

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
"ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ"
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

กําไรก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2557

2556

50,573,860

28,118,267

7,603,094

65,703,820

(1,149,896)

1,445,536

(1,065,912)

1,754,295

49,423,964

29,563,803

6,537,182

67,458,115

กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

991,783

7,426

991,783

7,426

ส่ วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม

2,023,382

3,121,297

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรเบ็ดเสร็ จอื่น

(198,357)

(1,485)

(198,357)

(1,485)

2,816,808

3,127,238

793,426

5,941

52,240,772

32,691,041

7,330,608

67,464,056

49,423,964
49,423,964

30,426,675
(862,872)
29,563,803

6,537,182

67,458,115

52,240,772
52,240,772

33,553,913
(862,872)
32,691,041

7,330,608

67,464,056

0.038

0.030

0.005

0.066

หุ้น 1,307,736,926

1,022,619,448

1,307,736,926

1,022,619,448

ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

28

กําไรสุ ทธิ
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น

รวมกําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
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
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556
-

รายได้
ค่าธรรมเนียมและบริ การ

22

16,098,282

6,588,408

-

กําไรจากเงินลงทุน

8.2

16,271,263

9,134,911

16,271,263

48,424,310

116,463,322

7,160,597

ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม

33

รายได้อื่น
รวมรายได้

9,134,911

-

-

1,757,142

71,259,272

78,764,860

1,702,252

3,120,393

-

-

3,188,593

838,825

3,045,192

1,772,598

92,845,297

137,903,001

90,575,727

89,672,369

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าธรรมเนียมและบริ การจ่าย

2,181
23

-

2,181

-

6,205,976

3,634,380

274,130

406,261

14,352,066

10,696,630

6,234,458

5,181,465

5,387,832

3,941,877

2,601,641

1,210,168

4,964,999

3,895,334

4,544,999

3,395,334

ค่าที่ปรึ กษา

4,168,135

5,990,414

3,792,497

4,719,971

ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื่ อสาร

1,097,003

838,488

574,465

244,240

25

5,306,981

6,139,611

3,736,841

5,077,431

27

2,719,297

(1,445,491)

7,209,454

6,961,694

44,204,470

33,691,243

28,970,666

27,196,564

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
รวมค่าใช้จ่าย

24

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

กําไรก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

48,640,827

104,211,758

61,605,061

62,475,805

(1,361,772)

(319,037)

(1,021,321)

305,042

47,279,055

103,892,721

60,583,740

62,780,847

กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

1,184,555

7,426

1,184,555

7,426

ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม

-1,699,743

78,415

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรเบ็ดเสร็ จอื่น

(236,911)

(1,485)

(236,911)

(1,485)

-752,099

84,356

46,526,956

103,977,077

947,644
61,531,384

5,941
62,786,788

47,952,503
(673,448)
47,279,055

106,035,200
(2,142,479)
103,892,721

60,583,740

62,780,847

47,200,404
(673,448)
46,526,956

106,119,556
(2,142,479)
103,977,077

61,531,384

62,786,788

บาท

0.037

0.104

0.046

0.061

หุ้น

1,307,736,926

1,022,619,448

1,307,736,926

1,022,619,448

ภาษีเงินได้ -รายได้ (ค่าใช้จ่าย)

28

กําไรสุ ทธิ
กําไรเบ็ดเสร็ จอื่น

รวมกําไรเบ็ดเสร็ จอื่นสุ ทธิ
กําไรเบ็ดเสร็จรวม
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

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
หน่ วย : บาท
หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยบางส่ วน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมลดลง
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

18

18

งบการเงินรวม
องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของเจ้ าของ กําไรสะสมจัดสรรแล้ว
กําไรสะสม
ส่ วนเกินทุน
ส่ วนแบ่ งกําไร
ทุนสํ ารองตาม
ยังไม่ ได้ จัดสรร
จากการวัดมูลค่ า
เบ็ดเสร็จ
กฎหมาย
เงินลงทุนเผื่อขาย อืน่ ในบริษัทร่ วม

ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี
อํานาจควบคุม

รวม
ส่ วนของเจ้ าของ

1,784,733,311
106,119,556
(61,338,264)
1,829,514,603

5,764,706
(2,142,479)
3,622,227

1,790,498,017
103,977,077
(61,338,264)
1,833,136,830

1,003,468
-

2,374,344,842
47,200,404

1,858,332
(673,448)

2,376,203,174
46,526,956

(5,563,540)
(4,560,072)

(5,563,540)
(117,667,654)
2,298,314,052

(1,184,884)
-

(5,563,540)
(1,184,884)
(117,667,654)
2,298,314,052

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

511,309,724
511,309,724

1,116,138,100
1,116,138,100

5,941
5,941

3,793,326
78,415
3,871,741

108,383,352
108,383,352

44,105,341
106,035,200
(61,338,264)
88,802,277

1,003,468
1,003,468

653,868,463
-

1,496,406,747
-

(771,327)
947,644

4,493,416
(1,699,743)

108,383,352
-

110,960,723
47,952,503

653,868,463

1,496,406,747

176,317

2,793,673

108,383,352

(117,667,654)
41,245,572

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ส่ วนต่ างที่เกิดขึน้
จากการเปลีย่ นแปลง
ส่ วนได้ เสี ย
ในบริษัทย่อยบางส่ วน

รวมส่ วนของ
บริษัทใหญ่

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
หน่ วย : บาท

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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ทุนที่ออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น

511,309,724
511,309,724

1,116,138,100
1,116,138,100

653,868,463
653,868,463

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรสะสมจัดสรรแล้ว
ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่ า
ทุนสํ ารองตาม
เงินลงทุนเผื่อขาย
กฎหมาย

กําไรสะสม
ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวม
ส่ วนของเจ้ าของ

5,941

108,383,352
108,383,352

62,487,803
62,780,847
(61,338,264)
63,930,386

1,798,318,979
62,786,788
(61,338,264)
1,799,767,503

(771,327)
947,644
176,317

108,383,352
108,383,352

118,459,807
60,583,740
(117,667,654)
61,375,893

2,376,347,042
61,531,384
(117,667,654)
2,320,210,772

5,941
-

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้

48,640,827

104,211,758

61,605,061

62,475,805

1,309,094

989,695

423,134

73,954

(กําไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า

(4,766,605)

1,775,210

(4,766,605)

1,775,210

ขาดทุน (โอนกลับ) จากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

2,719,297

(1,445,491)

2,719,297

(1,445,491)

-

-

4,490,157

8,407,185

(48,424,310)

(116,463,322)

ปรับปรุ งด้วย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
กําไรจากการขายอุปกรณ์

-

-

2,181

-

2,181

-

(1,435,534)

-

(1,435,534)

-

(27,157)

(405,027)

(5,856)

ดอกเบี้ยและเงินปันผล

(7,160,597)

(1,757,142)

(71,259,272)

(78,764,860)

กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริ ษทั ร่ วม

(1,702,252)

(3,120,393)

-

-

ค่าใช้จ่าย (โอนกลับ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

(212,770)

460,352

(556,968)

403,520

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

7,766,630

1,455,149

7,608,556

1,254,729

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(545,802)

(195,055)

(145,425)

(28,641)

(3,836,998)

(14,494,266)

(1,321,274)

(5,848,589)

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์

49,048,018

(1,187,027)

49,048,018

(1,187,027)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

(8,565,999)

(31,481,396)

(8,565,999)

(31,481,396)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

-

(10,000,000)

-

(10,000,000)

(4,078,328)

(8,137,464)

(1,360,104)

(8,093,288)

-65,300,153

37,800,641

-56,610,300

ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

สิ นทรัพย์อื่น

บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
หน่ วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

(44,717,713)

4,268,757

(44,717,713)

4,268,757

(6,443,718)

(2,899,637)

(5,330,529)

(1,190,866)

1,379,702

560,983

477,418

(663,807)

(17,215,036)

(63,370,050)

(11,770,183)

(54,196,216)

-

-

(9,900,000)

(17,400,000)

(6,748,424)

-

(6,748,424)

-

(60,000,000)

(149,999,850)

(60,000,000)

(149,999,850)

(9,355,017)

(398,748)

(8,855,889)

(188,977)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินอื่น
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อคืนส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดรับจากเงินปันผลในบริ ษทั ร่ วม

9

เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมลงทุน

(83,520)

-

-

-

3,755,113

-

3,755,113

-

71,573

435,514

15,789

1,598,181

459,583

1,598,181

459,583

64,266,300

77,245,560

64,266,300

77,245,560

(6,495,794)

(72,257,941)

(15,868,930)

(89,883,684)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(8,560)

เงินปันผลจ่าย

-

(8,560)

-

(117,667,654)

(61,338,264)

(117,667,654)

(61,338,264)

(117,676,214)

(61,338,264)

(117,676,214)

(61,338,264)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

(141,387,044)

(196,966,255)

(145,315,327)

(205,418,164)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

538,011,791

251,040,750

520,355,686

232,148,900

396,624,747

54,074,495

375,040,359

26,730,736

ส่ วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขายลดลง (สุ ทธิ จากภาษี)

947,644

5,941

947,644

5,941

ค่าซื้ ออุปกรณ์คา้ งจ่ายเพิม่ ขึ้น
ค่าซื้ ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน

55,212
126,301

เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

5

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

55,212
126,301

-

