
หมายเหตุ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

สินทรัพย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 256,041,470 166,798,655 242,841,249 147,228,783

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ 7 1,349,154 1,349,154 1,349,154 1,349,154

เงินลงทุน - สุทธิ 9.1 136,838,184 137,265,277 136,838,184 137,265,277

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 10 1,141,307,998 1,185,067,357 1,105,715,107 1,118,512,429

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 1,534,564 2,613,143 244,535 329,160

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8,959,906 10,078,207 3,338,128 3,341,810

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 11 100,641,117 110,727,835 61,358,378 69,643,751

สินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย - สุทธิ 12 165,188,800 160,315,680 165,188,800 160,315,680

สินทรัพยอื่น 13 7,249,643 79,014,163 1,288,933 73,730,303

รวมสินทรัพย 1,819,110,836 1,853,229,471 1,718,162,468  1,711,716,347  

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท

ณ วันที ่30 กันยายน 2554 และวันที ่31 ธันวาคม 2553

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล



หมายเหตุ

ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สิน

คาใชจายคางจาย 774,768 9,287,499 128,790 7,396,966

กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู 34 130,942,467 136,946,949 -                    -                    

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 14 3,324,241 -                    2,480,648 -                    

หนี้สินอื่น 15 12,170,988 37,313,165 11,868,164 36,337,165

รวมหนี้สิน 147,212,464 183,547,613 14,477,602 43,734,131

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน 16

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 822,687,231 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท 411,343,615     411,343,615     

หุนสามัญ 833,895,131 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท 416,947,565     416,947,565     

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ 822,687,231 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท ชําระครบแลว 411,343,615 411,343,615

หุนสามัญ 833,895,131 หุน มูลคาหุนละ 0.5 บาท ชําระครบแลว 416,947,565 416,947,565

สวนเกินมูลคาหุน 20 1,116,138,100 1,116,138,100 1,116,138,100 1,116,138,100

สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน 17 3,547,566 15,518,880 3,547,566 15,518,880

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 5,929,001 5,920,614 6,833,798 7,514,824

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 21 108,383,352 108,383,352 108,383,352 108,383,352

สํารองหุนทุนซื้อคืน 22 14,249,608 31,824,872 14,249,608 31,824,872

ยังไมไดจัดสรร 19,483,184 6,773,347 57,438,435 3,479,495

สวนตางที่เกิดขึ้นจากการขายสวนไดเสียในบริษัทยอยบางสวน 10 1,003,468 -                    -                    -                    

หัก หุนทุนซื้อคืน 17 (14,249,608) (31,824,872) (14,249,608) (31,824,872)

รวมสวนของบริษัทใหญ 1,665,828,286 1,669,681,858 1,703,684,866 1,667,982,216

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 6,070,086 -                    -                    -                    

รวมสวนของเจาของ 1,671,898,372 1,669,681,858 1,703,684,866 1,667,982,216

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 1,819,110,836 1,853,229,471 1,718,162,468 1,711,716,347

ณ วันที ่30 กันยายน 2554 และวันที ่31 ธันวาคม 2553
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได

คาธรรมเนียมและบริการ 23 1,848,075 2,235,712 - -

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 9.2 (1,370,338) 2,530,717 (366,870) 2,530,717

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 26,629,593 36,728,230 - -

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 1,943,147 3,245,954 1,872,855 3,163,151

กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม 34 1,667,018 2,493,726 - -

รายไดอื่น 80,056 245,255 26,056 226,450

รวมรายได 30,797,551 47,479,594 1,532,041 5,920,318

คาใชจาย

คาธรรมเนียมและบริการจาย 24 1,042,347 2,438,433 - 16,020

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 6,810,545 5,972,199 2,049,276 1,660,693

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ 2,326,066 3,067,813 508,696 1,173,180

คาตอบแทนกรรมการ 25 779,000 1,075,000 575,000 915,000

คาที่ปรึกษา 1,913,958 1,545,825 1,169,834 1,150,945

คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร 454,106 425,664 7,427 26,461

คาใชจายอื่น 26 3,145,398 3,779,519 1,919,881 2,797,945

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 1,349,086        (2,160,912)       1,349,086        (2,160,912)       

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ) 28 (1,907,091)       2,080,000        5,754,202        10,306,889      

รวมคาใชจาย 15,913,415 18,223,541 13,333,402 15,886,221

14,884,136 29,256,053 (11,801,361)     (9,965,903)       

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 29 (4,274,026)       1,836,667 (2,472,681)       2,460,099

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 10,610,110 31,092,720 (14,274,042)     (7,505,804)       

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท



หนวย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (3,617,805)       5,476,105        (3,617,805)       5,476,105        

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม 122,905           (577,859)          -               -       

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 1,085,341        (1,369,026)       1,085,341        (1,369,026)       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธ ิ (2,409,559)       3,529,220        (2,532,464)       4,107,079        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 8,200,551        34,621,940      (16,806,506)     (3,398,725)       

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 11,217,756      31,092,720      (14,274,042) (7,505,804)

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (607,646) -

10,610,110      31,092,720      

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 8,808,197        34,621,940      (16,806,506) (3,398,725)

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (607,646) -

8,200,551        34,621,940      

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐาน บาท 0.014 0.038 (0.018) (0.009)
 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 16 หุน 813,600,131    817,170,996    813,600,131    817,170,996    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หนวย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได

คาธรรมเนียมและบริการ 23 5,813,559 11,100,436 -             4,566,200

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 9.2 (1,948,302)       3,374,391 (944,834)          3,374,391

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 55,570,068 54,037,598 -             -             

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 4,128,929 8,086,759 85,597,334 49,286,921

กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม 34 6,004,482 6,891,884 -             -             

รายไดอื่น 403,891 1,227,985 205,820 1,029,069

รวมรายได 69,972,627 84,719,053 84,858,320 58,256,581

คาใชจาย

ตนทุนทางการเงิน -             26 -             18

คาธรรมเนียมและบริการจาย 24 3,762,359 5,610,952 -             1,145,244

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 20,625,799 43,093,030 6,252,175 30,582,439

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ 8,823,413 9,061,338 3,176,034 3,797,352

คาตอบแทนกรรมการ 25 4,564,000 5,080,000 3,985,000 4,680,000

คาที่ปรึกษา 5,440,101 5,486,401 3,762,145 4,228,309

คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร 1,270,867 1,181,633 11,673 29,637

คาใชจายอื่น 26 10,599,988 9,863,551 7,364,301 7,371,050

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (7,879,120)       (663,870)          (7,879,120)       (663,870)          

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ) 28 (2,722,219)       (1,651,567)       21,397,371      18,882,275      

รวมคาใชจาย 44,485,188 77,061,494 38,069,579 70,052,454

25,487,439 7,657,559 46,788,741      (11,795,873)     

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 29 (10,378,585)     11,338,357 (8,577,240)       13,061,328

กําไรสุทธิ 15,108,854 18,995,916 38,211,501 1,265,455

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ"



หนวย : บาท

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (972,893)          6,541,412        (972,893)          6,541,412        

การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมจากการขาย

   เงินลงทุนเผื่อขายในระหวางงวด -               2,333               -               2,333               

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม 689,413           (741,865)          -               -

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 291,867           (1,635,936)       291,867           (1,635,936)       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ 8,387               4,165,944        (681,026)          4,907,809        

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 15,117,241      23,161,860      37,530,475      6,173,264        

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 15,716,500      18,995,916      38,211,501 1,265,455

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (607,646) -

15,108,854      18,995,916      

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สวนที่เปนของบริษัทใหญ 15,724,887      23,161,860      37,530,475 6,173,264

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (607,646) -

15,117,241      23,161,860      

กําไรตอหุนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน บาท 0.019 0.023 0.047 0.002
 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก 16 หุน 813,600,131    821,609,543    813,600,131    821,609,543    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553



หนวย : บาท

หมายเหตุ ทุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร (ขาดทุน) สะสม สวนตางที่เกิดขึ้น หุนทุนซื้อคืน รวมสวนของ รวม
และ มูลคาหุน หุนทุนซื้อคืน สวนแบงกําไร ทุนสํารองตาม ยังไมไดจัดสรร จากการขายสวนไดเสีย บริษัทใหญ อํานาจควบคุม สวนของเจาของ

ชําระแลว จากการวัดมูลคา (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ กฎหมาย ในบริษัทยอยบางสวน
เงินลงทุนเผื่อขาย อื่นในบริษัทรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 833,895,131 1,116,138,100 15,518,880 2,171,750          (248,676)            108,383,352 20,059,923 (48,738,320)      -                           (20,059,923)     2,027,120,217    -                  2,027,120,217    
หุนทุนซื้อคืน 17 -               -                 -               -                 -                 -                     -                     -                -                           (13,742,492)     (13,742,492)       -                  (13,742,492)       
กําไรเบ็ดเสร็จรวม -               -                 -               4,907,809          (741,865)            -                     -                     18,995,916       -                           -               23,161,860         -                  23,161,860         
การจัดสรรกําไรสะสม 22 -               -                 -               -                 -                 -                     13,742,492 (13,742,492)      -                           -               -                     -                  -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 833,895,131    1,116,138,100    15,518,880      7,079,559          (990,541)            108,383,352          33,802,415            (43,484,896)      -                           (33,802,415)     2,036,539,585    -                  2,036,539,585    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ตามที่รายงานไวเดิม 416,947,565 1,116,138,100 15,518,880 7,514,824          (1,594,210)         108,383,352 31,824,872 6,773,347         -                           (31,824,872)     1,669,681,858    -                  1,669,681,858    
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4.2 -               -                 -               -                 -                 -                     -                     (20,581,927)      -                           -               (20,581,927)       -                  (20,581,927)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม 416,947,565 1,116,138,100 15,518,880 7,514,824 (1,594,210)         108,383,352 31,824,872 (13,808,580)      -                           (31,824,872)     1,649,099,931    -                  1,649,099,931
ตัดหุนทุนซื้อคืน 17 (5,603,950)       -                 (11,971,314)     -                 -                 -                     -                     -                -                           17,575,264      -                     -                  -                     
กําไรเบ็ดเสร็จรวม -               -                 -               (681,026)            689,413             -                     -                     15,716,500 -                           -               15,724,887         (607,646)          15,117,241         
การจัดสรรกําไรสะสม 22 -               -                 -               -                 -                 -                     (17,575,264)           17,575,264       -                           -               -                     -                  -                     
สวนตางที่เกิดขึ้นจากการขายสวนไดเสียในบริษัทยอยบางสวน 10 -               -                 -               -                 -                 -                     -                     -                1,003,468                    -               1,003,468           -                  1,003,468           
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น -               -                 -               -                 -                 -                     -                     -                -                           -               -                     6,677,732        6,677,732           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 411,343,615    1,116,138,100 3,547,566        6,833,798          (904,797)            108,383,352          14,249,608            19,483,184       1,003,468                    (14,249,608)     1,665,828,286    6,070,086        1,671,898,372    

สวนไดเสียที่ไมมี

"ยังไมไดตรวจสอบ"

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

งบการเงินรวม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

กําไรสะสมจัดสรรแลว
สวนเกินทุน สํารองหุนทุนซื้อคืน
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553



หนวย : บาท

หมายเหตุ ทุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร (ขาดทุน) สะสม หุนทุนซื้อคืน รวม

และ มูลคาหุน หุนทุนซื้อคืน ทุนสํารองตาม ยังไมไดจัดสรร สวนของเจาของ

ชําระแลว เงินลงทุนเผื่อขาย กฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 833,895,131 1,116,138,100 15,518,880 2,171,750                                 108,383,352 20,059,923 4,671,930 (20,059,923)     2,080,779,143  

หุนทุนซื้อคืน 17 -             -             -             -                                      -             -             -             (13,742,492)     (13,742,492)     

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -             -             -             4,907,809                                 -             -             1,265,455        -             6,173,264         

การจัดสรรกําไรสะสม 22 -             -             -             -                                      -             13,742,492 (13,742,492)     -             -              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 833,895,131 1,116,138,100 15,518,880 7,079,559 108,383,352 33,802,415 (7,805,107)       (33,802,415)     2,073,209,915

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ตามที่รายงานไวเดิม 416,947,565 1,116,138,100 15,518,880 7,514,824 108,383,352 31,824,872 3,479,495 (31,824,872)     1,667,982,216  

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4.2 -             -             -             -                                      -             -             (1,827,825)       -             (1,827,825)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - ปรับปรุงใหม 416,947,565 1,116,138,100 15,518,880 7,514,824 108,383,352 31,824,872 1,651,670 (31,824,872)     1,666,154,391

ตัดหุนทุนซื้อคืน 17 (5,603,950)       -             (11,971,314)     -                                      -             -             -             17,575,264      -              

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -             -             -             (681,026)                                   -             -             38,211,501      -             37,530,475       

การจัดสรรกําไรสะสม 22 -             -             -             -                                      -             (17,575,264)     17,575,264      -             -              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 411,343,615 1,116,138,100 3,547,566 6,833,798 108,383,352 14,249,608 57,438,435 (14,249,608)     1,703,684,866

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน 2554 และ 2553

กําไรสะสมจัดสรรแลว

สวนเกินทุนจากการวัดมูลคา

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

สํารองหุนทุนซื้อคืน

"ยังไมไดตรวจสอบ"



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 25,487,439 7,657,559 46,788,741 (11,795,873)

ปรับปรุงดวย

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 2,276,428 2,501,043 116,113 106,608

คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน 7 -              7 -              

คาตัดจําหนายอุปกรณสํานักงาน 7 -              7 -              

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -              12,887,062 -              12,887,062

หนี้สูญไดรับคืน (7,879,120) (13,550,932) (7,879,120) (13,550,932)

กําไรจากการขายสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย (159,995) -              (159,995) -              

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพ่ือคา 2,176,419 4,622,839 2,176,419 4,622,839

กําไรจากการจําหนายหลักทรัพยเผื่อขาย -              (1,327,587) -              (1,327,587)

โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุน (2,722,219) (1,651,567) (2,722,219) (1,651,567)

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -              -              24,119,590 20,533,842

กําไรจากการขายสวนไดเสียในบริษัทยอยบางสวน -              -              (1,003,468) -              

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย (55,570,068) (54,037,598) -              -              

กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม (6,004,482) (6,891,884) -              -              

ตนทุนทางการเงิน -              26 -              18

คาตอบแทนพิเศษ 31.6 -              1,000,123 -              1,000,123

ดอกเบี้ยและเงินปนผล (4,128,929) (8,086,759) (85,597,334) (49,286,921)

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 1,101,562 -              652,823 -              

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 3,933,223 4,192,847 3,758,527 3,875,513

เงินสดจายดอกเบี้ย -              (60,217) -              (60,209)

เงินสดจายภาษีเงินได (181,990) (259,582) (1,768) (43,753)

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (41,671,718) (53,004,627) (19,751,677) (34,690,837)

สินทรัพยดําเนินงานลดลง

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคา -              394,656,757 -              394,656,757

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 2,000,000 13,550,932 2,000,000 13,550,932

สินทรัพยอื่น 191,056 25,117,827 671,193 25,931,500

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท



2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
หนี้สินดําเนินงานลดลง

คาใชจายคางจาย (8,512,731)      (882,212)         (7,268,176)      (143,611)         

หนี้สินอื่น (25,142,177)    (6,908,126)      (24,469,001)    (7,009,115)      

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (73,135,570)    372,530,551   (48,817,661)    392,295,626   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน - 22,474,145 -              22,474,145

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย - - (18,000,000)    -              

เงินสดรับจากการจําหนายสวนไดเสียในบริษัทยอยบางสวน 7,681,200       - 7,681,200       -              

เงินสดจายเพ่ือซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม - (149,999,850)  -              (149,999,850)  

เงินสดจายเพ่ือซื้ออุปกรณ (71,462)           (641,720)         (27,820)           (104,320)         

เงินสดจายเพ่ือซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (8,100)             (1,955,982)      -              (24,567)           

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยที่ถือไวเพ่ือขาย 1,165,995 - 1,165,995 -              

เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปนผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย 131,964          4,783,503       131,964          4,783,503       

เงินสดรับจากเงินปนผลในบริษัทรวม 81,659,592     41,476,050     81,659,592     41,476,050     

เงินสดรับจากการโอนธุรกิจใหบริษัทรวม 34 71,819,196 58,180,804 71,819,196 58,180,804

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 162,378,385   (25,683,050)    144,430,127   (23,214,235)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายเพ่ือซื้อหุนทุนซื้อคืน - (13,742,492)    -              (13,742,492)    

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน - (13,742,492)    -              (13,742,492)    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม

หนวย : บาท



2554 2553 2554 2553

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 89,242,815     333,105,009   95,612,466     355,338,899   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 166,798,655 263,465,979 147,228,783 223,796,597

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 6 256,041,470 596,570,988 242,841,249 579,135,496

รายการที่ไมใชเงินสด

คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนคางจายลดลง -              (1,407,500)      - -

คาซื้ออุปกรณคางจายลดลง -              (15,000)           - -

รับโอนสินทรัพยระหวางติดตั้งไปเปนสินทรัพยไมมีตัวตน -              135,000          - -

รับโอนสินทรัพยเพ่ือชําระหนี้ 5,879,120 - 5,879,120 -

สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายลดลง (เพ่ิมขึ้น) (สุทธิจากภาษี) 681,026          (4,907,809)      681,026          (4,907,809)      

ตัดหุนทุนซื้อคืน 17.1 17,575,264 - 17,575,264 -

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

"ยังไมไดตรวจสอบ"

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553

งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท


