
หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2552 2552

สินทรัพย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4 525,124,283     263,465,979     501,200,321     223,796,597     

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ 5.1 282,488,831     613,645,734     282,488,831     613,645,734     

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 6 1,093,044,841  967,375,679     1,126,369,204  988,676,307     

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 7 2,746,930         15,585,302       2,746,930         15,585,302       

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 9 3,192,089         3,582,804         403,329            366,460            

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 10 10,741,511       10,916,687       3,344,288         3,320,555         

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 11 83,115,851       73,881,071       56,372,189       46,037,870       

สินทรัพยที่ถือไวเผ่ือขาย - สุทธิ 12 160,315,680     160,315,680     160,315,680     160,315,680     

สินทรัพยอ่ืน 13 14,368,854       92,648,785       8,353,061         88,492,669       

รวมสินทรัพย 2,175,138,870  2,201,417,721  2,141,593,833  2,140,237,174  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

2553 2553

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552

หนวย : บาท



หมายเหตุ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2552 2552

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สิน

คาใชจายคางจาย 8,234,838         8,143,244         7,901,366         7,060,396         

คาตอบแทนพิเศษคางจาย 33.6 40,534,703       33,964,240       40,534,703       33,964,240       

กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแก

บริษัทรวมรอรับรู 6 106,974,648     111,372,806     - -

หนี้สินอื่น 16 17,466,213       20,817,214       16,538,301       18,433,395       

รวมหนี้สิน 173,210,402     174,297,504     64,974,370       59,458,031       

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน 17

หุนสามัญ 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 22 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 2,559,798         1,923,074         2,972,480         2,171,750         

กําไร (ขาดทุน) สะสม 

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 23 108,383,352     108,383,352     108,383,352     108,383,352     

สํารองหุนทุนซื้อคืน 24 33,791,592       20,059,923       33,791,592       20,059,923       

ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุน) (74,566,793)      (48,738,320)      (288,480)           4,671,930         

หัก หุนทุนซื้อคืน 18 (33,791,592)      (20,059,923)      (33,791,592)      (20,059,923)      

รวมสวนของผูถือหุน 2,001,928,468  2,027,120,217  2,076,619,463  2,080,779,143  

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,175,138,870  2,201,417,721  2,141,593,833  2,140,237,174  

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบดุล (ตอ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ณ วันที่ ณ วันที่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

2553 2553



หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย - 38,797,084 - 38,797,084

คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา - 3,330,913 - 3,330,913

คาธรรมเนียมและบริการ 25 3,302,540 3,591,629 1,126,210 3,281,593

กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย

และสัญญาซื้อขายลวงหนา 5.2 (716,958) 11,509,794 (716,958) 11,509,794

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 2,537,136 3,749,447 2,459,286 3,609,754

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย - 6,290,624 - 6,290,624

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 16,977,293 21,291,718 - -

กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวม 2,183,613 93,773,822 - 185,507,066

รายไดอ่ืน 246,634 129,562 192,633 154,562

รวมรายได 24,530,258 182,464,593 3,061,171 252,481,390

คาใชจาย

คาใชจายในการกูยืมเงิน 26 970,568 18 970,568

คาธรรมเนียมและบริการจาย 26 1,563,261 3,225,621 565,307 2,799,479

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (3,147,913) (6,647,803) (3,147,913) (6,647,803)

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 6,257,613 4,930,058

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2.6 3,350,516 51,048,836 373,871 48,929,769

2,918,331 12,555,778 1,266,524 11,484,311

คาภาษีอากร 39,684 1,042,537 35,710 1,039,142

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 2.6 5,545,000 23,652,810 4,225,000 22,932,810

คาที่ปรึกษา 2,240,630 4,804,084 1,858,868 4,440,039

คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร 531,850 5,449,137 - 5,312,852

คาใชจายอื่น 28 3,485,161 10,018,211 2,783,367 9,503,825

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 18,111,172 108,571,393 10,543,340 103,642,748

รวมคาใชจาย 16,526,546 106,119,779 14,218,365 105,695,050

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน 

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ



หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

8,003,712 76,344,814 (11,157,194) 146,786,340

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 30 2,132,382 (15,286,359) 2,678,284 (38,219,670)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 10,136,094 61,058,455 (8,478,910) 108,566,670

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 31 0.012 0.074 (0.010) 0.132

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 31 0.012 0.074 (0.010) 0.132

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

"ยังไมไดตรวจสอบ"



หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย - 107,131,253 - 107,131,253

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

คาธรรมเนียมและบริการ 25 8,864,724 7,252,199 4,566,200 6,744,314

กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย

และสัญญาซื้อขายลวงหนา 5.2 4,575,241 13,617,198 4,575,241 14,081,804

ดอกเบี้ยและเงินปนผล 4,840,805 13,135,110 46,123,770 12,767,435

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย - 30,320,831 - 30,320,831

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 17,309,368 15,804,576 - -

กําไรจากการโอนสินทรัพยและธุรกิจใหแกบริษัทรวม 4,398,158 93,773,822 - 185,507,066  

รายไดอ่ืน 982,730 576,633 802,619 676,633

รวมรายได 40,971,026 295,597,686 56,067,830 371,215,400

คาใชจาย

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

คาธรรมเนียมและบริการจาย 26 3,172,519 9,180,430 1,129,224 8,455,552

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,497,042 33,458,483 1,497,042 33,458,483

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 12,306,953 9,323,517

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2.6 20,605,031 119,831,513 14,870,946 115,958,589

5,993,525 47,318,749 2,624,172 45,189,472

คาภาษีอากร 99,162 2,315,996 81,031 2,296,574

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 2.6 20,520,800 37,522,162 17,815,800 36,097,162

คาที่ปรึกษา 3,940,576 7,270,104 3,077,364 6,567,284

คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร 755,969 21,616,068 3,176 21,339,570

คาใชจายอื่น 28 5,984,870 23,765,994 4,492,074 22,817,736

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 57,899,933 259,640,586 42,964,563 250,266,387

รวมคาใชจาย 62,569,520 306,396,180 57,897,800 305,620,620

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

หนวย : บาท



หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (21,598,494) (10,798,494) (1,829,970) 65,594,780

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 30 9,501,690 4,713,867 10,601,229 (18,219,444)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (12,096,804) (6,084,627) 8,771,259 47,375,336

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน 31 (0.015) (0.007) 0.011 0.057

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 31 (0.015) (0.007) 0.011 0.057

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกําไรขาดทุน (ตอ)

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



หมายเหตุ ทุนที่ออก หุนทุนซื้อคืน รวม
จําหนายและ สํารองตาม สวนของผูถือหุน
ชําระแลว กฎหมาย (ขาดทุน)

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      
สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง - - -       6,079,654 - - - - 6,079,654             
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด - - - - - -          (6,084,627) - (6,084,627)           
หุนทุนซื้อคืน 18 - - - - - - -                 (663,343) (663,343)              
สํารองหุนทุนซื้อคืน 24 - - - - -           663,343             (663,343) - -
เงินปนผล 20 - - - - - -      (412,180,461) - (412,180,461)       
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 833,758,869     1,116,138,100      15,518,880    1,956,291      108,383,352     20,059,923    51,911,093        (20,059,923)           2,127,666,585      

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 - - - 636,724         - - - - 636,724                
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด - - - - - - (12,096,804)       - (12,096,804)         
หุนทุนซื้อคืน 18 - - - - - - - (13,731,669)           (13,731,669)         
สํารองหุนทุนซื้อคืน 24 - - - - - 13,731,669    (13,731,669)       - -
ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 833,895,131     1,116,138,100      15,518,880    2,559,798      108,383,352     33,791,592    (74,566,793)       (33,791,592)           2,001,928,468      

 

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

 - หุนทุนซื้อคืน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

หนวย : บาท

สวนเกิน
มูลคาหุน สํารองหุนทุนซื้อคืน

กําไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
สวนเกินมูลคาหุน สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน) กําไรสะสมจัดสรรแลว

มูลคาเงินลงทุน
ยังไมไดจัดสรร



หมายเหตุ ทุนที่ออก สวนเกิน รวม

จําหนายและ มูลคาหุน สํารองตาม ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

ชําระแลว กฎหมาย (ขาดทุน)

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่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      

สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง - - -          3,455,576 - - - - 3,455,576             

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - -             47,375,336 - 47,375,336           

หุนทุนซื้อคืน 18 - - - - - - -           (663,343) (663,343)              

สํารองหุนทุนซื้อคืน 24 - - - -          663,343                (663,343) - -                    

เงินปนผล 20 - - - - - -         (412,180,461) - (412,180,461)       

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 833,758,869     1,116,138,100      15,518,880     (215,046)          108,383,352     20,059,923    132,269,661         (20,059,923)     2,205,853,816      

 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่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      

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้น - - - 800,730 - - - - 800,730                

กําไรสุทธิสําหรับงวด - - - - - - 8,771,259             - 8,771,259             

หุนทุนซื้อคืน 18 - - - - - - -      (13,731,669) (13,731,669)         

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

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที ่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      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

มูลคาเงินลงทุน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
สวนเกินมูลคาหุน สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน) กําไรสะสมจัดสรรแลว

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

 - หุนทุนซื้อคืน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง สํารองหุนทุนซื้อคืน

หนวย : บาท

หุนทุนซื้อคืนกําไร (ขาดทุน) สะสม



2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (12,096,804)    (6,084,627)      8,771,259 47,375,336

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย - 29,264             - -

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

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 1,741,093 15,456,646 68,285 14,237,425

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,497,042 33,458,483 1,497,042 33,458,483

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

ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของหลักทรัพยเพื่อคา 2,052,998 1,268,128 2,052,998 1,268,128

(3,731,567)      (1,365,000)      (3,731,567)      (1,365,000)      

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 12,306,953      9,323,517        

กําไรจากการจําหนายหลักทรัพยเผื่อขาย - (625,724) - (625,724)         

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย (17,309,368)    (15,804,576)    - -

โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย - (154,350)         - (154,350)         

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

(4,398,158)      (43,371,213)    - (85,798,641)    

กําไรจากการโอนธุรกิจใหบริษัทรวม - (50,402,609)    - (99,708,425)    

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

เงินปนผลจากบริษัทรวม - -      (41,476,050) -

ภาษีเงินไดคาใชจาย (รายได)        (9,501,690)        (4,713,867)      (10,601,229)       18,219,444 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (35,175,991)    (70,094,428)    (24,541,846)    (62,019,396)    

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินลงทุนระยะสั้น 330,696,554 269,116,591 330,696,554 269,116,591

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

11,341,330 41,232,579 11,341,330 41,232,579

สินทรัพยอื่น 20,099,127 6,422,311 21,958,804 6,693,446

326,961,020 417,778,639 339,454,842 426,124,806

โอนกลับขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 

กําไรจากการโอนอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนใหบริษัทรวม

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรับ

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด 

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

หนวย : บาท

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 



2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย - (360,242,272)  - (360,242,272)  

คาใชจายคางจาย 91,594             (43,600,168)    840,970           (43,612,742)    

หนี้สินอื่น        (1,928,501) 7,019,384        (1,895,094) 5,955,639

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 325,124,113 20,955,583 338,400,718 28,225,431

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุน -    (176,646,368) -    (176,646,368)

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน 3,206,558 27,141,098 3,206,558 27,141,098

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

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

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (641,720)         (2,032,662)      (104,320) (1,852,662)

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน - 18,698             - 18,698

เงินสดรับจากการโอนอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน

ใหบริษัทรวม - 143,219,094    - 143,219,094    

เงินสดรับจากการโอนสินทรัพยอื่นใหบริษัทรวม - 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      

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (1,955,982)      (26,900)           (24,567)           -

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (49,734,140)    (350,070,482)  (47,265,325)    (349,863,582)  

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 



2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายเงินปนผล - (412,180,461) - (412,180,461)

เงินสดจายเพื่อซื้อหุนทุนซื้อคืน (13,731,669) (663,343) (13,731,669) (663,343)

เงินสดรับจากการโอนลูกหนี้เครดิตบาลานซ - 812,305,073    - 812,305,073    

เงินสดจายเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพยรับโอนรับชําระหนี้ที่มีเงื่อนไข - (2,764,221)      - (2,764,221)      

เงินสดจายใหกับผูถือหุนสวนนอยจากการชําระบัญชีของบริษัทยอย - (1,475,652)      - -

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (13,731,669) 395,221,396    (13,731,669)    396,697,048    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 261,658,304    66,106,497      277,403,724    75,058,897      

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

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 525,124,283 600,743,736 501,200,321 566,670,625

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ

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

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 168,316           273,662 32,005             234,899

รายการที่ไมใชเงินสด

คาซื้อสินทรัพยไมมีตัวตนคางจายลดลง (1,407,500)      - - -

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

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

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

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น) (636,724)         (6,079,654)      (800,730)         (3,455,576)      

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 


