
หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 9,632,495         10,603,303       41,811,447 58,590,102

ปรับปรุงดว้ย

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 1,262,457 1,512,754 94,034 76,387

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 2,698,173         (1,349,086)        2,698,173         (1,349,086)       

หน้ีสูญไดรั้บคืน (170,648)           (7,879,120)        (170,648)          (7,879,120)       

(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือคา้ (201,854)           806,081            (201,854)          806,081

ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย (107,624)           -                (107,624)          -

(2,962,313)        (815,128)           (2,962,313)       (815,128)          

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - -                9,600,625 16,458,297

ส่วนแบ่งก าไรในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย (28,085,841)      (28,940,475)      - -

ก าไรจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - (159,995)           - (159,995)          

ดอกเบ้ียและเงินปันผล (4,890,933)        (2,185,782)              (65,251,329)      (83,724,479)

(3,628,356)        (4,337,464)        - -

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 341,035            879,834            177,691 525,275

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,591,302         2,093,729         4,230,995 1,991,547

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้            (151,837)            (122,563)                (8,025)               (1,543)

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (21,673,944)      (29,893,912)      (10,088,828)      (15,481,662)     

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

170,715 2,000,000 170,715 2,000,000

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ (105,889,886)    -                (105,889,886)    -

สินทรัพยอ่ื์น (2,083,086)        (1,012,047)        (387,486)          367,812

-129,476,201 -28,905,959 -116,195,485 -13,113,850

บริษทัหลักทรัพย์ ซีมโิก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2555 และ 2554
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน

ก าไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม

ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์



หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

หน้ีสินด าเนินงานลดลง

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,502,092)        (8,233,395)        (542,867)          (6,807,873)       

หน้ีสินอ่ืน         (4,780,972)       (23,790,405)         (4,765,879)      (23,447,784)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (135,759,265)    (60,929,759)      (121,504,231)    (43,369,507)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย 3,000,000         - 3,000,000         -

เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย - - (15,000,000)      (10,000,000)     

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (307,729)           (33,820)             (291,500) (27,820)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - 1,165,995         -               1,165,995        

เงินสดรับจากดอกเบ้ียและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 29,312              73,340              29,312              73,340             

เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษทัร่วม 9         60,692,940         81,659,592        60,692,940        81,659,592

เงินสดรับจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม 35 70,000,000       71,819,196       70,000,000       71,819,196      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 133,414,523     154,684,303     118,430,752     144,690,303    

บริษทัหลักทรัพย์ ซีมโิก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2555 และ 2554
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนการจองซ้ือหุ้นส่วนเกิน 17       (31,914,453) -       (31,914,453) -

เงินปันผลจ่าย       (51,113,802) -       (51,113,802) -

เงินสดรับจากส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

จากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย 9           5,000,000 - - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน       (78,028,255) -       (83,028,255) -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (80,372,997)      93,754,544       (86,101,734)      101,320,796    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 350,097,535 166,798,655 337,819,652 147,228,783

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 มถุินายน 5 269,724,538 260,553,199 251,717,918 248,549,579

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ค่าซ้ืออุปกรณ์คา้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 86,256              - - -

รับโอนสินทรัพยเ์พ่ือช าระหน้ี - 5,879,120         - 5,879,120        

ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขายเพ่ิมข้ึน

 (สุทธิจากภาษี) (3,258,284)        (1,851,438)        (3,258,284)       (1,851,438)       

ตดัหุ้นทุนซ้ือคืน 18.1 - 17,575,264       - 17,575,264      

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทัหลักทรัพย์ ซีมโิก้ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2555 และ 2554


