
หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553

สินทรัพย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 260,553,199 166,798,655 248,549,579 147,228,783

ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย - สุทธิ 7 2,698,240 1,349,154 2,698,240 1,349,154

เงินลงทุน - สุทธิ 9.1 139,919,236 137,265,277 139,919,236 137,265,277

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 10 1,114,555,500 1,185,067,357 1,112,054,132 1,118,512,429

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 11 1,881,294 2,613,143 283,029 329,160

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 12 9,331,122 10,078,207 3,339,374 3,341,810

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 13 103,829,802 110,727,835 62,745,718 69,643,751

สินทรัพยท่ีถือไวเพื่อขาย - สุทธิ 14 165,188,800 160,315,680 165,188,800 160,315,680

สินทรัพยอื่น 15 8,348,290 79,014,163 1,544,838 73,730,303

รวมสินทรัพย 1,806,305,483 1,853,229,471 1,736,322,946  1,711,716,347 

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



หมายเหตุ

ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่ ณ วันที ่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2554 2553 2554 2553

หน้ีสินและสวนของเจาของ

หน้ีสิน

คาใชจายคางจาย 1,054,104 9,287,499 589,093 7,396,966

กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวมรอรับรู 36 132,609,485 136,946,949 -                    -                   

ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน 16 3,102,513 -                   2,353,100 -                   

หน้ีสินอื่น 17 13,522,760 37,313,165 12,889,381 36,337,165

รวมหน้ีสิน 150,288,862 183,547,613 15,831,574 43,734,131

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน 18

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    

ทุนท่ีออกและชําระแลว

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

สวนเกินมูลคาหุน 22 1,116,138,100 1,116,138,100 1,116,138,100 1,116,138,100

สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน 19 3,547,566 15,518,880 3,547,566 15,518,880

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 8,338,560 5,920,614 9,366,262 7,514,824

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 23 108,383,352 108,383,352 108,383,352 108,383,352

สํารองหุนทุนซื้อคืน 24 14,249,608 31,824,872 14,249,608 31,824,872

ยังไมไดจัดสรร 8,265,428 6,773,347 71,712,477 3,479,495

หัก หุนทุนซื้อคืน 19 (14,249,608) (31,824,872) (14,249,608) (31,824,872)

รวมสวนของเจาของ 1,656,016,621 1,669,681,858 1,720,491,372 1,667,982,216

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 1,806,305,483 1,853,229,471 1,736,322,946 1,711,716,347

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได

คาธรรมเนียมและบริการ 25 1,922,454 3,302,540 - 1,126,210

ขาดทุนจากเงินลงทุน 9.2 (139,011) (938,618) (139,011) (938,618)

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 12,744,689 16,977,293 - -

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 1,637,147 2,537,136 1,572,093 2,459,286

กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม 36 1,685,673 2,183,613 - -

รายไดอื่น 253,961 246,634 163,890 192,633

รวมรายได 18,104,913 24,308,598 1,596,972 2,839,511

คาใชจาย

ตนทุนทางการเงิน                 -         26 - 18

คาธรรมเนียมและบริการจาย 26 1,546,395 1,563,261 - 565,307

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 6,174,934 5,810,516 2,025,306 1,633,871

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ 3,421,812 2,918,331 1,514,719 1,266,524

คาตอบแทนกรรมการ 27 2,776,000 3,085,000 2,585,000 2,965,000

คาท่ีปรึกษา 2,578,175 2,240,630 2,044,530 1,858,868

คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร 410,961 531,850 4,246            -

คาใชจายอื่น 28 5,063,013 3,524,845 3,803,984 2,819,077

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ (1,349,086) (3,147,913) (1,349,086) (3,147,913)

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ) 30 (6,863,951)       (221,660)         1,051,975 6,035,953

รวมคาใชจาย 13,758,253 16,304,886 11,680,674 13,996,705

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ"
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

4,346,660 8,003,712 (10,083,702) (11,157,194)

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 31 (427,167) 2,132,382 (427,167) 2,678,284

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,919,493 10,136,094 (10,510,869) (8,478,910)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 411,881 (507,109) 411,881 (507,109)

การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมจากการขาย

   เงินลงทุนเผื่อขายในระหวางงวด -                2,333 -            2,333

สวนแบงขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม (2,193,244) (105,724) -            -            

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (123,564) 126,194 (123,564) 126,194

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ (1,904,927) (484,306) 288,317 (378,582)

2,014,566 9,651,788 (10,222,552) (8,857,492)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนของผูถือหุนบริษัทใหญ 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 0.005 0.012 (0.013) (0.010)

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 18 หุน 813,600,131 822,933,524 813,600,131 822,933,524

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 

หนวย : บาท

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได

คาธรรมเนียมและบริการ 25 3,965,484 8,864,724 -            4,566,200

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 9.2 (577,964) 843,674 (577,964) 843,674

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 28,940,475 17,309,368 -            -            

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 2,185,782 4,840,805 83,724,479 46,123,770

กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม 36 4,337,464 4,398,158 -            -            

รายไดอื่น 323,835 982,730 179,764 802,619

รวมรายได 39,175,076 37,239,459 83,326,279 52,336,263

คาใชจาย

ตนทุนทางการเงิน -            26 -            18

คาธรรมเนียมและบริการจาย 26 2,720,012 3,172,519 -            1,129,224

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 13,815,254 37,120,831 4,202,899 28,921,746

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ 6,497,347 5,993,525 2,667,338 2,624,172

คาตอบแทนกรรมการ 27 3,785,000 4,005,000 3,410,000 3,765,000

คาท่ีปรึกษา 3,526,143 3,940,576 2,592,311 3,077,364

คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร 816,761 755,969 4,246 3,176

คาใชจายอื่น 28 7,454,590 6,084,032 5,444,420 4,573,105

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (9,228,206) 1,497,042 (9,228,206) 1,497,042

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน (โอนกลับ) 30 (815,128)       (3,731,567)    15,643,169 8,575,386

รวมคาใชจาย 28,571,773 58,837,953 24,736,177 54,166,233

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 10,603,303 (21,598,494)     58,590,102 (1,829,970)

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 31 (6,104,559) 9,501,690 (6,104,559)    10,601,229

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 4,498,744 (12,096,804)     52,485,543 8,771,259

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย 9.4 2,644,912 1,065,307            2,644,912 1,065,307

การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมจากการขาย

   เงินลงทุนเผื่อขายในระหวางงวด -            2,333             -            2,333

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม 566,508         (164,006) -            -            

ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื่น 9.4 (793,474)         (266,910) (793,474)       (266,910)

รวมกําไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ 2,417,946 636,724               1,851,438 800,730

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 6,916,690    (11,460,080)     54,336,981       9,571,989 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนของผูถือหุนบริษัทใหญ 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 0.006 (0.015) 0.065 0.011

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 18 หุน 813,600,131 823,865,600  813,600,131  823,865,600  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



หนวย : บาท

หมายเหตุ ทุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน กําไร (ขาดทุน) สะสม หุนทุนซื้อคืน รวม
และ มูลคาหุน หุนทุนซื้อคืน สวนแบงกําไร ทุนสํารองตาม ยังไมไดจัดสรร สวนของเจาของ

ชําระแลว จากการวัดมูลคา (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ กฎหมาย (ขาดทุน)
เงินลงทุนเผื่อขาย อื่นในบริษัทรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่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       
หุนทุนซื้อคืน 19 -               -                      -               -               -               -               -               -               (13,731,669)     (13,731,669)           
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -               -                      -               800,730 (164,006)          -               -               (12,096,804)     -               (11,460,080)           
การจัดสรรกําไรสะสม 24 -               -                      -               -               -               -               13,731,669      (13,731,669)     -               -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 833,895,131    1,116,138,100        15,518,880      2,972,480        (412,682)          108,383,352    33,791,592      (74,566,793)     (33,791,592)     2,001,928,468       

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่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       
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 4.2 -               -                      -               -               -               -               -               (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
ตัดหุนทุนซื้อคืน 19 (5,603,950) -                      (11,971,314)     -               -               -               -               -               17,575,264      -                     
การจัดสรรกําไรสะสม 24 -               -                      -               -               -               -               (17,575,264) 17,575,264      -               -                     
กําไรเบ็ดเสร็จรวม -               -                      -               1,851,438 566,508           -               -               4,498,744 -               6,916,690              
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่30 มิถุนายน 2554 411,343,615    1,116,138,100 3,547,566        9,366,262        (1,027,702)       108,383,352    14,249,608      8,265,428        (14,249,608)     1,656,016,621       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสมจัดสรรแลว
สวนเกินทุน สํารองหุนทุนซื้อคืน
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

งบการเงินรวม

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 19 -            -            -            -            -            -            -            (13,731,669)    (13,731,669)    

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -            -            -            800,730           -            -            8,771,259        -            9,571,989        

การจัดสรรกําไรสะสม 24 -            -            -            -            -            13,731,669      (13,731,669)    -            -            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 833,895,131 1,116,138,100 15,518,880 2,972,480 108,383,352 33,791,592 (288,480) (33,791,592) 2,076,619,463

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 19 (5,603,950) -            (11,971,314)    -            -            -            -            17,575,264      -            

การจัดสรรกําไรสะสม 24 -            -            -            -            -            (17,575,264) 17,575,264      -            -            

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -            -            -            1,851,438        -            -            52,485,543      -            54,336,981      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 411,343,615 1,116,138,100 3,547,566 9,366,262 108,383,352 14,249,608 71,712,477 (14,249,608) 1,720,491,372

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ (ตอ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

กําไรสะสมจัดสรรแลว

สวนเกินทุนจากการวัดมูลคา

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

สํารองหุนทุนซื้อคืน



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได 10,603,303       (21,598,494)     58,590,102 (1,829,970)

ปรับปรุงดวย

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,512,754 1,741,093 76,387 68,285

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (1,349,086) 12,838,371 (1,349,086) 12,838,371

หนี้สูญไดรับคืน (7,879,120) (11,341,329) (7,879,120) (11,341,329)

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเพื่อคา 806,081 2,052,998 806,081 2,052,998

กําไรจากการขายสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย (159,995) - (159,995) -

(815,128)          (3,731,567)       (815,128)         (3,731,567)      

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 16,458,297 12,306,953      

ตนทุนทางการเงิน - 26                     - 18                    

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย (28,940,475)     (17,309,368)     - -

(4,337,464)       (4,398,158)       - -

คาตอบแทนพิเศษ 33.6 - 6,570,463         - 6,570,463        

ดอกเบี้ยและเงินปนผล (2,185,782)       (4,840,805)            (83,724,479)      (46,123,770)

คาใชจายผลประโยชนของพนักงาน 879,834            - 525,275 -

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 2,093,729         2,596,167         1,991,547         2,348,969 

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

เงินสดจายภาษีเงินได            (122,563)            (168,316)               (1,543)             (32,005)

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (29,893,912)     (37,649,136)     (15,481,662)    (26,932,793)    

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคา - 330,696,554 - 330,696,554

2,000,000 11,341,330 2,000,000 11,341,330

สนิทรัพยอื่น (1,012,047)       19,400,620 367,812 21,178,099

(28,905,959) 323,789,368 (13,113,850) 336,283,190

โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุน

กําไรจากการโอนธุรกิจใหแกบริษัทรวม

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
หนวย : บาท



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

คาใชจายคางจาย (8,233,395)       91,594              (6,807,873)      840,970           

หนี้สินอื่น       (23,790,405)         (1,868,310)      (23,447,784)        (1,834,903)

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (60,929,759) 322,012,652 (43,369,507) 335,289,257

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน - 3,206,558 - 3,206,558

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม/บริษัทยอย - (149,999,850)   (10,000,000)    (149,999,850)  

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (33,820)            (641,720)          (27,820) (104,320)

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน - (1,955,982)       - (24,567)           

เงินสดรับจากการขายทรัพยสินที่ถือไวเผื่อขาย 1,165,995         - 1,165,995        -

เงินสดรับจากดอกเบี้ยและเงินปนผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย 73,340              3,111,461         73,340             3,111,461        

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

เงินสดรับจากการโอนธุรกิจใหบริษัทรวม 36 71,819,196       58,180,804       71,819,196      58,180,804      

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 154,684,303     (46,622,679)     144,690,303    (44,153,864)    

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553



หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายเพื่อซื้อหุนทุนซื้อคืน 19.1 - (13,731,669) - (13,731,669)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน - (13,731,669) - (13,731,669)    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 93,754,544       261,658,304     101,320,796    277,403,724    

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 6 260,553,199 525,124,283 248,549,579 501,200,321

รายการที่ไมใชเงินสด

คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนคางจายลดลง - (1,407,500)       - -

คาซื้ออุปกรณคางจายลดลง - (15,000)            - -

รับโอนสินทรัพยระหวางติดตั้งไปเปนสินทรัพยไมมีตัวตน - 135,000            - -

รับโอนสินทรัพยเพื่อชําระหนี้ 5,879,120         - 5,879,120        -

สวนเกินทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น

 (สุทธิจากภาษี) (1,851,438)       (800,730)          (1,851,438)      (800,730)         

ตัดหุนทุนซื้อคืน 19.1 17,575,264       - 17,575,264      -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบกระแสเงินสด (ตอ)


