
หมายเหตุ ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2552 2552

สินทรัพย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 596,570,988     263,465,979     579,135,496     223,796,597     

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ 5.1 201,414,891     613,645,734     201,414,891     613,645,734     

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 6 1,129,195,212  967,375,679     1,118,142,315  988,676,307     

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 7 2,698,240         15,585,302       2,698,240         15,585,302       

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 2,807,336         3,582,804         366,245            366,460            

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10,366,314       10,916,687       3,343,049         3,320,555         

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 9 83,583,492       73,881,071       57,463,262       46,037,870       

สินทรัพยที่ถือไวเผื่อขาย - สุทธิ 10 160,315,680     160,315,680     160,315,680     160,315,680     

สินทรัพยอื่น 11 8,720,145         92,648,785       3,575,973         88,492,669       

รวมสินทรัพย 2,195,672,298  2,201,417,721  2,126,455,151  2,140,237,174  

"ยังไมไดตรวจสอบ"

ณ วันท่ี

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

30 กันยายน 30 กันยายน

2553 2553

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันท่ี

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

หนวย : บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552



หมายเหตุ ณ วันท่ี ณ วันท่ี

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2552 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สิน

คาใชจายคางจาย 7,261,032         8,143,244         6,916,785         7,060,396         

คาตอบแทนพิเศษคางจาย 31.6 34,964,363       33,964,240       34,964,363       33,964,240       

กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแก

บริษัทรวมรอรับรู 6 104,480,922     111,372,806     - -

หนี้สินอื่น 14 12,426,396       20,817,214       11,364,088       18,433,395       

รวมหนี้สิน 159,132,713     174,297,504     53,245,236       59,458,031       

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน 15

หุนสามญั 833,895,131 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 833,895,131     - 833,895,131     -

หุนสามัญ 1,083,833,521 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท - 1,083,833,521  - 1,083,833,521  

ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว

หุนสามัญ 833,895,131 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 833,895,131     833,895,131     833,895,131     833,895,131     

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

สวนเกินมูลคาหุน - หุนทุนซื้อคืน 15,518,880       15,518,880       15,518,880       15,518,880       

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 5.5 6,089,018         1,923,074         7,079,559         2,171,750         

กําไร (ขาดทุน) สะสม 

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 21 108,383,352     108,383,352     108,383,352     108,383,352     

สํารองหุนทุนซื้อคืน 22 33,802,415       20,059,923       33,802,415       20,059,923       

ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน) (43,484,896)      (48,738,320)      (7,805,107)        4,671,930         

หัก หุนทุนซื้อคืน 16 (33,802,415)      (20,059,923)      (33,802,415)      (20,059,923)      

รวมสวนของผูถือหุน 2,036,539,585  2,027,120,217  2,073,209,915  2,080,779,143  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,195,672,298  2,201,417,721  2,126,455,151  2,140,237,174  

ณ วันท่ี

งบดุล (ตอ)

หนวย : บาท

30 กันยายน 30 กันยายน

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล  

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ วันท่ี

"ยังไมไดตรวจสอบ" "ยังไมไดตรวจสอบ"

2553 2553

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552



หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได

คาธรรมเนียมและบริการ 23 2,235,712 4,350,652 - 3,621,744

กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพยและ

สัญญาซื้อขายลวงหนา 5.2 450,717 5,183,502 450,717 5,183,502

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 3,245,954 21,533,292 3,163,151 21,418,587

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย - 14,323 - 14,323

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 36,728,230 24,362,403 - -

กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวม 6 2,493,726 25,304,261 - 40,000,000

รายไดอ่ืน 245,255 7,066 226,450 7,065

รวมรายได 45,399,594 80,755,499 3,840,318 70,245,221

คาใชจาย

คาธรรมเนียมและบริการจาย 24 2,438,433 646,333 16,020 28,002

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (2,160,912)  2,889,087 (2,160,912)  2,889,087

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -              - 8,226,889    5,275,833    

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2.6 และ 31.4 3,465,199 56,426,849 400,693 53,824,455

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 3,067,813 1,835,827 1,173,180 722,788

คาภาษีอากร 123,335 775,921 120,351 756,815

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 2.6 3,582,000 9,238,126 2,175,000 8,363,126

คาที่ปรึกษา 1,545,825 1,076,836 1,150,945 696,566

คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร 425,664 170,549 26,461 31,928

คาใชจายอื่น 26 3,656,184 3,789,816 2,677,594 3,417,130

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 15,866,020 73,313,924 7,724,224 67,812,808

รวมคาใชจาย 16,143,541 76,849,344 13,806,221 76,005,730

29,256,053 3,906,155 (9,965,903)  (5,760,509)   

ภาษีเงินได - รายได 28 1,836,667 5,069,432 2,460,099 1,395,498

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 31,092,720 8,975,587 (7,505,804) (4,365,011)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 29 บาท 0.038 0.011 (0.009) (0.005)

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : บาท



หนวย : บาท

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได
คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย -       107,131,252 -          107,131,253

คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา -       13,986,064 -          13,986,064

คาธรรมเนียมและบริการ 23 11,100,436 11,602,851 4,566,200 10,366,058

กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพยและ

สัญญาซื้อขายลวงหนา 5.2 5,025,958 18,800,700 5,025,958 19,265,306

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 8,086,759 34,668,402 49,286,921 34,186,022

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย -       30,335,154 -          30,335,154

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 54,037,598 40,166,980 -          -         

กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวม 6 6,891,884 119,078,083 -          225,507,066

รายไดอื่น 1,227,985 567,701 1,029,069 667,700

รวมรายได 86,370,620 376,337,187 59,908,148 441,444,623

คาใชจาย

คาใชจายในการกูยืมเงิน 26 4,116,681 18 4,116,681

คาธรรมเนียมและบริการจาย 24 5,610,952 9,826,763 1,145,244 8,483,554

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (663,870)    36,347,570 (663,870)       36,347,570

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -       -         20,533,842    14,599,350   

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2.6 และ 31.4 24,070,230 176,258,362 15,271,639 169,783,044

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 9,061,338 49,154,576 3,797,352 45,912,260

คาภาษีอากร 222,497 3,091,917 201,382 3,053,389

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 2.6 24,102,800 46,760,288 19,990,800 44,460,288

คาที่ปรึกษา 5,486,401 8,346,940 4,228,309 7,263,850

คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร 1,181,633 21,786,617 29,637 21,371,498

คาใชจายอื่น 26 9,641,054 27,539,812 7,169,668 26,218,868

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 73,765,953 332,938,512 50,688,787 318,063,197

รวมคาใชจาย 78,713,061 383,229,526 71,704,021 381,610,352

7,657,559 (6,892,339)   (11,795,873)  59,834,271

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 28 11,338,357 9,783,299 13,061,328 (16,823,946)

กําไรสุทธิ 18,995,916 2,890,960 1,265,455 43,010,325

กําไตอหุนขั้นพื้นฐาน 29 บาท 0.023 0.004 0.002 0.052

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



หมายเหตุ ทุนที่ออก สวนเกิน หุนทุนซื้อคืน

จําหนายและ มูลคาหุน สํารองตาม สํารองหุนทุนซื้อคืน

ชําระแลว กฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 833,758,869 1,116,138,100 15,518,880 (4,123,363)    108,383,352 19,396,580 470,839,524 (19,396,580)    2,540,515,362

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - - 8,268,181 - - - - 8,268,181          

กําไรสุทธิ - - - - - - 2,890,960 - 2,890,960

เพิ่มทุนหุนสามัญ 17.2 136,262 - - - - - - - 136,262

หุนทุนซื้อคืน 16 - - - - - - - (663,343)         (663,343)            

สํารองหุนทุนซื้อคืน 22 - - - - - 663,343 (663,343)           - -

เงินปนผล 18 - - - - - - (535,849,483)     - (535,849,483)     

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 833,895,131 1,116,138,100 15,518,880 4,144,818 108,383,352 20,059,923 (62,782,342)      (20,059,923)    2,015,297,939

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 833,895,131 1,116,138,100 15,518,880 1,923,074 108,383,352 20,059,923 (48,738,320)      (20,059,923)    2,027,120,217

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น -           - -           4,165,944 -             -           -                - 4,165,944

กําไรสุทธิ -           - -           -           -             -           18,995,916        - 18,995,916

หุนทุนซื้อคืน 16 -           - -           -           -             -           -                (13,742,492)    (13,742,492)       

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

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 833,895,131 1,116,138,100 15,518,880 6,089,018 108,383,352 33,802,415 (43,484,896)      (33,802,415)    2,036,539,585

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ"
หนวย : บาท

 - หุนทุนซื้อคืน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

กําไร (ขาดทุน) สะสม

ยังไมไดจัดสรร

รวม

สวนของผูถือหุน

มูลคาเงินลงทุน

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

งบการเงินรวม

สวนเกินมูลคาหุน กําไรสะสมจัดสรรแลวสวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน)



หมายเหตุ ทุนที่ออก สวนเกิน หุนทุนซื้อคืน รวม

จําหนายและ มูลคาหุน สํารองตาม สวนของผูถือหุน

ชําระแลว กฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 833,758,869 1,116,138,100 15,518,880 (3,670,622)                            108,383,352                      19,396,580 497,738,129 (19,396,580)                    2,567,866,708

-                          - - 6,078,331 - - - - 6,078,331

กําไรสุทธิ -                          - - - - - 43,010,325                        - 43,010,325

เพิ่มทุนหุนสามัญ 17.2 136,262                        - - - - - - - 136,262

หุนทุนซื้อคืน 16 -                          - - - - - - (663,343)                         (663,343)                             

สํารองหุนทุนซื้อคืน 22 -                          - - - - 663,343 (663,343)                           - -

เงินปนผล 18 -                          - - - - - (535,849,483)                    - (535,849,483)                      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 833,895,131 1,116,138,100 15,518,880 2,407,709 108,383,352 20,059,923 4,235,628 (20,059,923) 2,080,578,800

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                     

-                          -                             - 4,907,809                              -                              -                               -                              -                            4,907,809                            

กําไรสุทธิ -                          -                             - -                                  -                              -                               1,265,455                          -                            1,265,455                            

หุนทุนซื้อคืน 16 -                          -                             - -                                  -                              -                               -                              (13,742,492) (13,742,492)                        

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

ยอดคงเหลือปลายงวด 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

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ"

กําไร(ขาดทุน)สะสม

ยังไมไดจัดสรร

มูลคาเงินลงทุน

หนวย : บาท

 - หุนทุนซื้อคืน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สวนเกินมูลคาหุน สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน)

สํารองหุนทุนซื้อคืน

กําไรสะสมจัดสรรแลว



2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 18,995,916 2,890,960 1,265,455 43,010,325

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - 29,265 - -

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย -             (11,046) - (475,652)         

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 2,501,043 16,084,203 106,608 14,239,957

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)           (663,870) 36,347,570           (663,870)       36,347,570 

สํารองหนี้สูญลูกหนี้ที่ปรึกษาทางการเงิน - 550,550 - 550,550

กําไรจากการรับโอนทรัพยเพื่อประกันหนี้ - (996,423)         - (996,423)         

ขาดทุน (กําไร) ที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา         4,622,839       (2,715,173)         4,622,839       (2,715,173)

โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย       (1,651,566) (1,788,500)      (1,651,566)      (1,788,500)      

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - -       20,533,842       14,599,350 

กําไรจากการจําหนายหลักทรัพยเผื่อขาย       (1,327,587) (650,105)         (1,327,587)      (650,105)         

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย (54,037,598)    (40,166,980)    - -

โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่ถือไวเพื่อขาย -           (154,350) -           (154,350)

ขาดทุนจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน - 3,222,486 -         3,222,486 

กําไรจากการโอนอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนใหบริษัทรวม       (6,891,884)     (48,455,474) -     (85,798,641)

กําไรจากการโอนธุรกิจใหบริษัทรวม -     (70,622,609) -   (139,708,425)

ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้ที่รับโอนทรัพยมาเปนประกัน -     (18,781,629) -     (18,781,629)

คาตอบแทนพิเศษ 1,000,123 53,894,198         1,000,123       53,894,198 

เงินปนผลจากบริษัทรวม - -     (41,476,050) -

ภาษีเงินไดคาใชจาย (รายได) (11,338,357)    (9,783,299)      (13,061,328)          16,823,946 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (48,790,941) (81,106,356) (30,651,534) (68,380,516)

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินลงทุนระยะสั้น 394,656,757 51,958,847     394,656,757       51,958,847 

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี - 171,101,586 - 171,101,586

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ 13,550,932 49,926,381 13,550,932 49,926,381

สินทรัพยอ่ืน       25,747,836     (13,380,343)       26,735,892     (12,134,127)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : บาท

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ"



2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา -   (307,160,824) -   (307,160,824)

คาใชจายคางจาย           (882,212)     (50,566,173)           (143,611)     (50,506,344)

หนี้สินอ่ืน (6,968,318) 11,920,321 (7,069,307) 9,798,662

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 377,314,054 (167,306,561) 397,079,129 (155,396,335)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุน -   (181,646,368) -   (181,646,368)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน 22,474,145 35,378,409 22,474,145 35,378,409

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย - 1,475,652 - 1,475,652

เงินสดจายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษัทรวม   (149,999,850)   (500,000,000)   (149,999,850)   (500,000,000)

เงินสดจายเพื่อซ้ืออุปกรณ           (641,720)       (2,445,687)           (104,320)       (1,878,162)

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน - 18,698 - 18,698

เงินสดรับจากการโอนอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนใหบริษัทรวม - 143,219,094 - 143,219,094

เงินสดรับจากการโอนสินทรัพยอ่ืนใหบริษัทรวม - 57,072,481 - 57,072,481

เงินสดรับจากเงินปนผลในบริษัทรวม 41,476,050     - 41,476,050     -

เงินสดรับจากการโอนธุรกิจใหบริษัทรวม 58,180,804 99,708,425 58,180,804 99,708,425

เงินสดจายเพื่อซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (1,955,982)            (3,537,750) (24,567)           -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน     (30,466,553)   (350,757,046)     (27,997,738)   (346,651,771)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายเงินปนผล -   (535,849,483) -   (535,849,483)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - 136,262 - 136,262

เงินสดจายเพื่อซ้ือหุนทุนซื้อคืน     (13,742,492)           (663,343)     (13,742,492)           (663,343)

เงินสดรับจากการโอนลูกหนี้เครดิตบาลานซ - 834,407,168 - 834,407,168

เงินสดจายเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยรับโอนชําระหนี้ที่มีเงื่อนไข -       (2,764,221) -       (2,764,221)

เงินสดจายใหกับผูถือหุนสวนนอยจากการชําระบัญชีของบริษัทยอย -       (1,475,652) - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน     (13,742,492) 293,790,731     (13,742,492) 295,266,383

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : บาท

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ"



2553 2552 2553 2552

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ     333,105,009   (224,272,876)     355,338,899   (206,781,723)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 263,465,979 534,637,239 223,796,597 491,611,728

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที ่30 กันยายน 596,570,988 310,364,363 579,135,496 284,830,005

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

     เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ

ดอกเบี้ยจาย 60,217 10,431,445 60,209 10,431,445

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 259,582 303,753 43,753 239,919

รายการที่ไมใชเงินสด

เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนคางจายลดลง (1,407,500)      - - -

เจาหนี้คาซื้ออุปกรณคางจายลดลง (15,000)           (20,116)           - (20,116)           

รับโอนสินทรัพยระหวางติดตั้งไปเปนสินทรัพยไมมีตัวตน - 2,811,611       - 2,811,611       

รับโอนทรัพยเพื่อประกันหนี้ - 138,531,038   - 138,531,038   

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (4,165,944)      (8,268,181)      (4,907,809)      (6,078,331)      

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552

"ยังไมไดตรวจสอบ"
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย


