
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 600,743,736 534,637,239 566,670,625 491,611,728

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน - สุทธิ 6 414,649,790 662,931,081 414,649,790 662,931,081

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - สุทธิ 7 928,117,702 409,689,048 980,608,406 489,931,923

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 8 -              171,101,586 -             171,101,586

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

และดอกเบ้ียคางรับ - สุทธิ 9 36,804,129 945,902,359 36,804,129 945,902,359

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ 11 4,847,243 64,133,702 144,310 58,496,393

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 12 5,312,603 19,591,998 3,320,555 17,522,005

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 13 68,640,047 65,078,039 45,706,736 65,078,039

ลูกหนี้ที่รับโอนทรัพยมาเปนประกัน 14 138,531,038 -             138,531,038 -             

สินทรัพยอื่น 15 57,352,695 101,034,537 54,378,399 97,866,770

รวมสินทรัพย 2,254,998,983 2,974,099,589 2,240,813,988 3,000,441,884

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : บาท

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551



ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

(ปรับปรุงใหม)

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน

หนี้สิน

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา -              360,242,272 -             360,242,272

คาใชจายคางจาย 14,507,725 58,107,893 14,309,348 57,922,090

หนี้สินอื่น 18 112,824,673 15,234,062 20,650,824 14,410,814

รวมหน้ีสิน 127,332,398 433,584,227 34,960,172 432,575,176

หน้ีสินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 19

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที่ออกจําหนายและชําระแลว

หุนสามัญ 833,758,869 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 833,758,869 833,758,869 833,758,869 833,758,869

สวนเกินมูลคาหุน 24 1,116,138,100 1,116,138,100 1,116,138,100 1,116,138,100

สวนเกินมูลคาหุน - หุนทุนซื้อคืน 20 15,518,880 15,518,880 15,518,880 15,518,880

สวนเกินทุน (ตํ่ากวาทุน) ที่เกิดจากการเปล่ียนแปลง

มูลคาเงินลงทุน 6.5 1,956,291 -4,123,363 -215,046 -3,670,622

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 25 108,383,352 108,383,352 108,383,352 108,383,352

สํารองหุนทุนซื้อคืน 26 20,059,923 19,396,580 20,059,923 19,396,580

ยังไมไดจัดสรร 51,911,093 470,839,524 132,269,661 497,738,129

หัก หุนทุนซื้อคืน 20 -20,059,923 -19,396,580 -20,059,923 -19,396,580

รวมสวนของผูถือหุน 2,127,666,585 2,540,515,362 2,205,853,816 2,567,866,708

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,254,998,983 2,974,099,589 2,240,813,988 3,000,441,884

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนวย : บาท

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2551
งบดุล (ตอ)

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย 38,797,084 180,158,866 38,797,084 180,158,866

คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 3,330,913 11,828,010 3,330,913 11,828,010

คาธรรมเนียมและบริการ 27 3,591,629 2,031,653 3,281,593 1,931,478

กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย

และสัญญาซ้ือขายลวงหนา 6.2 11,509,794 6,680,790 11,509,794 5,072,277

ดอกเบ้ียและเงินปนผล 3,749,447 18,813,537 3,609,754 18,325,542

ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 6,290,624 28,673,203 6,290,624 28,673,203

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 21,291,718 -             -                -             

กําไรจากการโอนสินทรัพยใหแกบริษัทรวม 18 93,773,822 -             185,507,066 -             

รายไดอื่น 129,562 1,902,190 154,562 1,977,190

รวมรายได 182,464,593 250,088,249 252,481,390 247,966,566

คาใชจาย

คาใชจายในการกูยืมเงิน 970,568 6,685,375 970,568 6,685,375

คาธรรมเนียมและบริการจาย 28 3,225,621 7,842,829 2,799,479 7,828,679

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) -6,647,803 -169,706 -6,647,803 -169,706

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -             -             4,930,058 -             

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 73,806,646 124,239,930 71,012,579 120,327,628

12,555,778 35,869,336 11,484,311 34,661,909

คาภาษีอากร 1,042,537 1,466,708 1,039,142 1,457,817

คาตอบแทนกรรมการ 29 895,000 868,065 850,000 823,065

คาท่ีปรึกษา 4,804,084 1,507,410 4,440,039 1,219,500

คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร 5,449,137 11,460,325 5,312,852 11,304,958

คาใชจายอื่น 30 10,018,211 19,337,842 9,503,825 18,882,543

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 108,571,393 194,749,616 103,642,748 188,677,420

รวมคาใชจาย 106,119,779 209,108,114 105,695,050 203,021,768

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

"ยังไมไดตรวจสอบ"

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน 

สําหรับไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

หนวย : บาท

คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ



หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

76,344,814 40,980,135 146,786,340 44,944,798

ภาษีเงินได - คาใชจาย 32 -15,286,359 -12,833,122 -38,219,670 (12,833,122)

กําไรสุทธิ 61,058,455 28,147,013 108,566,670 32,111,676

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 33 0.074 0.034 0.132 0.038

กําไรตอหุนปรับลด บาท 33 0.074 0.034 0.132 0.038

กําไรกอนภาษีเงินได

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับไตรมาสส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

"ยังไมไดตรวจสอบ"



หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

รายได

คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย 107,131,253 350,044,057 107,131,253 350,044,057

คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซ้ือขายลวงหนา 13,986,064 26,415,900 13,986,064 26,415,900

คาธรรมเนียมและบริการ 27 7,252,199 10,426,613 6,744,314 10,254,239

กําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย

และสัญญาซ้ือขายลวงหนา 6.2 13,617,198 22,014,221 14,081,804 19,393,467

ดอกเบ้ียและเงินปนผล 13,135,110 35,229,942 12,767,435 34,090,357

ดอกเบ้ียเงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย 30,320,831 53,135,482 30,320,831 53,135,482

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 15,804,576 -             -               -             

กําไรจากการโอนสินทรัพยใหแกบริษัทรวม 18 93,773,822 -             185,507,066      -             

รายไดอื่น 576,633 5,953,634 676,633 6,103,624

รวมรายได 295,597,686 503,219,849 371,215,400 499,437,126

คาใชจาย

คาใชจายในการกูยืมเงิน 4,116,681 11,876,540 4,116,681 11,876,540

คาธรรมเนียมและบริการจาย 28 9,180,430 16,653,138 8,455,552 16,457,043

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ) 33,458,483 (219,809) 33,458,483 (219,809)

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย -             -             9,323,517 -             

คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 155,398,675 250,840,321 150,190,751 242,645,529

47,318,749 72,889,001 45,189,472 70,527,260

คาภาษีอากร 2,315,996 2,564,440 2,296,574 2,553,689

คาตอบแทนกรรมการ 29 1,955,000 1,473,065 1,865,000 1,413,065

คาท่ีปรึกษา 7,270,104 3,460,211 6,567,284 3,121,901

คาใชจายดานสารสนเทศและการสื่อสาร 21,616,068 22,361,283 21,339,570 21,890,156

คาใชจายอื่น 30 23,765,994 31,336,320 22,817,736 30,498,949

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 259,640,586 384,924,641 250,266,387 372,650,549

รวมคาใชจาย 306,396,180 413,234,510 305,620,620 400,764,323

คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551
หนวย : บาท



หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551

-10,798,494 89,985,339 65,594,780 98,672,803

ภาษีเงินได - รายได (คาใชจาย) 32 4,713,867 -29,659,876 -18,219,444 -29,659,876

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -6,084,627 60,325,463 47,375,336 69,012,927

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน บาท 33 (0.007) 0.072 0.057 0.083

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด บาท 33 (0.007) 0.072 0.057 0.083

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



ทุนที่ออก สวนเกิน กําไรสะสม หุนทุนซื้อคืน สวนของผูถือหุน รวม

จําหนายและ มูลคาหุน คาหุน สํารองตาม สําหรับ ยังไมไดจัดสรร สวนนอย สวนของผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว กฎหมาย หุนทุนซื้อคืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 833,704,064 1,116,138,100 15,518,880 - 3,474,963 108,383,352 - 691,483,757 -           8,254,567 2,776,957,683

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุนลดลง - - - - -7,547,514 - - - -           -         -7,547,514

ขายเงินลงทุนในบริษัทยอย  -  -  - - - - - -           -8,254,567 -8,254,567

กําไรสุทธิ - - - - - - - 60,325,463 -           -         60,325,463

เพิ่มทุนหุนสามัญ/เงินรับลวงหนาคาหุน 21.2 37,891          - - 16,914 - - - - -           -         54,805

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 833,741,955 1,116,138,100 15,518,880 16,914 -4,072,551 108,383,352 -           751,809,220 -           -         2,821,535,870

 - หุนทุนซื้อคืน

มูลคาเงินลงทุน

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

หนวย : บาท

เงินรับลวงหนา กําไรสะสมจัดสรรแลว

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

สวนเกินมูลคาหุน สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน)

งบการเงินรวม



ทุนที่ออก สวนเกิน กําไรสะสม หุนทุนซื้อคืน สวนของผูถือหุน รวม

จําหนายและ มูลคาหุน คาหุน สํารองตาม สําหรับ ยังไมไดจัดสรร สวนนอย สวนของผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว กฎหมาย หุนทุนซื้อคืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 - ตามที่รายงานไวเดิม 833,758,869 1,116,138,100 15,518,880 - (4,317,395) 108,383,352 19,396,580 456,858,774 (19,396,580) - 2,526,340,580

รายการปรับปรุงงบการเงิน - - - - 194,032            - - 13,980,750        - - 14,174,782

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 -ปรับปรุงใหม 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

สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุนลดลง - - - - 6,079,654         - - - - - 6,079,654          

ขาดทุนสุทธิ - - - - - - -          (6,084,627) - - (6,084,627)        

หุนทุนซื้อคืน 20  -  -  -  -  -  - - -          (663,343) - (663,343)           

สํารองหุนทุนซื้อคืน 26 - - - - - -           663,343             (663,343) - - -                    

เงินปนผล 22 - - - - - - - (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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

มูลคาเงินลงทุน

สวนเกินมูลคาหุน

หนวย : บาท

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง - หุนทุนซื้อคืน

สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน)

งบการเงินรวม

เงินรับลวงหนา กําไรสะสมจัดสรรแลว



ทุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน) กําไรสะสม หุนทุนซื้อคืน รวม

จําหนายและ มูลคาหุน คาหุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง สํารองตาม สําหรับ ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาเงินลงทุน กฎหมาย หุนทุนซื้อคืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 833,704,064 1,116,138,100 15,518,880 - 3,579,514 108,383,352 -       717,517,772 -                2,794,841,682

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุนลดลง - - - - -7,701,099 - - -               -                (7,701,099)        

กําไรสุทธิ - - - - - - - 69,012,927 -                69,012,927        

เพิ่มทุนหุนสามัญ/เงินรับลวงหนาคาหุน 21.2 37,891 - - 16,914 - - - -               -                54,805              

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 833,741,955 1,116,138,100 15,518,880 16,914 -4,121,585 108,383,352 -           786,530,699 -                2,856,208,315

สวนเกินมูลคาหุน

 - หุนทุนซื้อคืน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551
หนวย : บาท

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน 

เงินรับลวงหนา กําไรสะสมจัดสรรแลว



ทุนที่ออก สวนเกิน สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน) กําไรสะสม หุนทุนซื้อคืน รวม

จําหนายและ มูลคาหุน คาหุน ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง สํารองตาม สําหรับ ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน

หมายเหตุ ชําระแลว มูลคาเงินลงทุน กฎหมาย หุนทุนซื้อคืน

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   

สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา

เงินลงทุนลดลง -         -         -          -          3,455,576 -           -       -         -          3,455,576          

กําไรสุทธิ -         -         -          -          -        -           -       47,375,336 -          47,375,336        

หุนทุนซื้อคืน 20 -         -         -          -          -        -           -       -         (663,343) (663,343)           

สํารองหุนทุนซื้อคืน 26 -         -         -          -          -        -           663,343 (663,343) -          -                    

เงินปนผล 22 -         -         -          -          -        -           -       (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   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

หนวย : บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สวนเกินมูลคาหุน

 - หุนทุนซื้อคืน

เงินรับลวงหนา กําไรสะสมจัดสรรแลว



2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (6,084,627)            60,325,463 47,375,336 69,012,927

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 29,264                   - -                 - 

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (11,046)                 (1,608,513)        -475,652  - 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 15,456,646 28,300,400 14,237,425 27,138,940

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 33,458,483 (219,809)           33,458,483 (219,809)           

สํารองหนี้สูญลูกหนี้ที่ปรึกษาทางการเงิน -                  600,000 -                600,000

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

ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุนในหลักทรัพย 1,268,128 2,580,781 1,268,128 2,580,781

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย (โอนกลับ) (10,545,750)          2,668,208 (10,545,750)        2,668,208

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  -  - 9,323,517            - 

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายเงินลงทุนระยะยาว 8,555,026 (5,520,136)        8,555,026           (5,520,136)        

สวนแบงกําไรในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย (15,804,576)           - -                 - 

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

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 3,222,486             1,189,353          3,222,486           1,189,353          

กําไรจากการโอนอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตนใหบริษัทรวม (43,371,213)           - (85,798,641)         - 

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

ดอกเบ้ียจากเงินกูยืม  - 1,892,652  - 1,892,652

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (65,380,561)          90,208,399 (80,238,840)        99,342,916

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินลงทุนระยะส้ัน 269,116,591 (444,928,801)    269,116,591 (444,928,801)    

ลูกหนี้สํานักหักบัญชี 171,101,586 (57,153,341)      171,101,586 (57,153,341)      

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา

และดอกเบ้ียคางรับ 41,232,579 1,871,024 41,232,579 1,871,024

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (4,713,866)            2,125,771 18,219,445 2,125,771

สินทรัพยอื่น 6,422,311 (479,126)           6,693,446 374,002

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด 

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

หนวย : บาท

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551



2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ)

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้สํานักหักบัญชี  - 14,392,626  - 14,392,626

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซ้ือขายลวงหนา (360,242,272)        (91,286,056)      (360,242,272)      (91,286,056)      

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  - 12,350,391  - 12,350,391

คาใชจายคางจาย (43,600,168)          2,071,708 (43,612,742)        1,716,790

หนี้สินอื่น 7,019,383 (5,983,340)        5,955,638 (6,351,659)        

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 20,955,583 (476,810,745)    28,225,431 (467,546,337)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุน         (176,646,368) (73,147,600)            (176,646,368) (73,147,600)      

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน 27,141,098 208,905,134 27,141,098 177,654,636

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทยอย 1,475,652 10,200,000        1,475,652           10,200,000

เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม (500,000,000)        -                (500,000,000)      -                

เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ (2,032,662)            (14,015,299)      (1,852,662) (13,682,411)

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน 18,698                  3,308,660          18,698 3,308,660

เงินสดรับจากการโอนอุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน

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

เงินสดรับจาการโอนสินทรัพยอื่นใหบริษัทรวม 57,072,481           -                57,072,481         -                

เงินสดรับจากการโอนธุรกิจใหบริษัทรวม 99,708,425           -                99,708,425         -                

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (26,900)                 (4,457,049)        -                  (3,931,669)        

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (350,070,482)        130,793,846 (349,863,582)      100,401,616

สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551
หนวย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)



2552 2551 2552 2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน -                    406,564,061 -                  406,564,061

เงินสดจายคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน -                    (100,000,000) -                  (100,000,000)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน -                    37,891 -                  37,891

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

เงินสดรับลวงหนาคาหุน -                    16,914               -                  16,914               

เงินสดจายเพื่อซื้อหุนทุนซื้อคืน (663,343) -                (663,343) -                

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

เงินสดจายเพื่อใหไดมาซ่ึงสินทรัพยรับโอนรับชําระหนี้ที่มีเงื่อนไข (2,764,221)            -                (2,764,221)          -                

เงินสดจายใหกับผูถือหุนสวนนอยจากการชําระบัญชีของบริษัทยอย (1,475,652)            -                -                  -                

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 395,221,396 306,618,866      396,697,048       306,618,866      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 66,106,497           (39,398,033)      75,058,897         (60,525,855)      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 534,637,239 716,849,356 491,611,728 703,445,233

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 600,743,736 677,451,323 566,670,625 642,919,378

ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

เงินสดจายระหวางงวดสําหรับ

ดอกเบ้ียจาย 10,431,445 12,832,740 10,431,445 12,832,740

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 273,662 15,208,710 234,899 15,183,714

รายการท่ีไมใชเงินสด

คาซ้ืออุปกรณคางจายเพิ่มขึ้น -                    914,668 -                  839,780

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

สวนเกินทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนลดลง 

(เพิ่มขึ้น) (6,079,654)            7,547,514 (3,455,576)          7,701,099

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับงวดครึ่งปสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551

หนวย : บาท


