
หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 250,420,705 352,445,320 72,271,228 288,040,386

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย์ 6 - - - -

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการคา้งรับจากธุรกิจจดัการลงทุน 28,648 30,263 - -

เงินลงทุน 8.1, 8.2 903,987,043 734,904,390 566,127,268 700,374,760

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 9 - - 19,815,068 19,343,973

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 10 1,471,426,739 1,503,206,802 2,018,949,860 1,561,212,761

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 11 9,786,141 6,746,404 6,390,151 6,097,868

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 71,240,500 71,040,000 69,556,377 69,520,549

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 68,539,914 66,695,918 45,821,751 43,974,245

สินทรัพยที์ถือไวเ้พอืขาย 688,014 688,014 688,014 688,014

สินทรัพยอื์น 14 52,385,680 37,111,434 22,944,621 32,762,271

รวมสินทรัพย์ 2,828,503,384 2,772,868,545 2,822,564,338 2,722,014,827

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

ณ วนัท ี 30  มิถุนายน  2562



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสิน

คา่ธรรมเนียมและบริการคา้งจา่ยจากธุรกิจจดัการลงทุน 3,743                3,972                - -

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 35 148,205,819     148,223,367     - -

เงินกูย้มือืน 15 129,879,390     528,062,334     129,879,390 528,062,334

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 16 13,193,471       11,745,950       12,521,260 11,299,926

หนีสินอืน 17 24,066,954       32,130,151       21,228,242 30,009,941

รวมหนีสิน 315,349,377     720,165,774     163,628,892 569,372,201

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 2,480,604,926 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 1,240,302,463  1,240,302,463  1,240,302,463  1,240,302,463  

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 18

หุน้สามญั 1,653,736,926 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 826,868,463 826,868,463

หุน้สามญั 1,307,736,926 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 653,868,463 653,868,463

   ชาํระครบแลว้

ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 21 1,790,506,747 1,496,406,747 1,790,506,747 1,496,406,747

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 108,383,352 108,383,352 108,383,352 108,383,352

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุน) (133,893,783)    (131,998,637)    (67,492,802)      (93,142,787)      

ส่วนตา่งทีเกิดขึนจากการเปลียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยบางส่วน (4,560,072)        (4,560,072)        - -

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (74,150,700)      (69,397,082)      669,686 (12,873,149)      

รวมส่วนของเจา้ของ 2,513,154,007 2,052,702,771 2,658,935,446 2,152,642,626

รวมหนสิีนและส่วนของเจ้าของ 2,828,503,384 2,772,868,545 2,822,564,338 2,722,014,827

- - - -

ณ วนัท ี 30  มิถุนายน  2562

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 23 313,684            698,045 218,750            222,222

กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน 24 23,528,933       (92,201,023)      22,741,069       (92,340,897)      

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (7,542,708)        3,195,726         -                    -

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม 35 3,518                14,185 -                    -

รายไดอื้น 1,014,174         3,233,445 4,236,249         3,299,595         

รวมรายได้ 17,317,601       (85,059,622)      27,196,068       (88,819,080)      

ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 19,692,127       10,351,921 10,438,661       6,992,993

คา่ธรรมเนียมและบริการจา่ย 26 341,161            205,341 281,357            89,445

ตน้ทุนทางการเงิน 1,568,906         8,492,385 1,568,898         8,492,385

โอนกลบัหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ (10,057,525)      - (10,057,525)      -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 27 503,411            (72,473,939)      7,611,515         (66,280,062)      

คา่ใชจ่้ายอืน 28 12,604,398       8,864,989 9,478,227         4,886,621

รวมคา่ใชจ้่าย 24,652,478       (44,559,303)      19,321,133       (45,818,618)      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (7,334,877)        (40,500,319)      7,874,935         (43,000,462)      

ภาษีเงินได ้- รายได ้(คา่ใชจ่้าย) 30 4,457,517         (5,124,459)        4,458,221         (5,121,622)        

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (2,877,360)        (45,624,778)      12,333,156       (48,122,084)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลคา่ใหม่สาํหรับโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวข้องพนกังาน - 685,475 - -

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (7,550,741)        2,974,962 - -

กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผือขาย 40,065,740       1,906,680 40,065,740       1,906,680         

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัรายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (8,013,148)        (381,336)           (8,013,148)        (381,336)           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนรวม - สุทธิจากภาษี 24,501,851       5,185,781         32,052,592       1,525,344         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด 21,624,491       (40,438,997)      44,385,748       (46,596,740)      

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท (0.002) (0.035) 0.008 (0.037)

จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลยีถ่วงนาํหนัก 18 หุ้น 1,521,836,374 1,307,736,926 1,521,836,374 1,307,736,926  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 23 740,861            3,135,953         548,611            222,222            

กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครืองมือทางการเงิน 24 58,212,759       (113,160,609)    57,998,108       (112,047,553)    

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (13,483,610)      959,685            - -

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม 35 17,548              28,215              - -

รายไดอื้น 2,156,433         4,750,367         7,423,674         4,802,944         

รวมรายได้ 47,643,991       (104,286,389)    65,970,393       (107,022,387)    

ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 36,144,198       24,606,165 20,173,755       13,671,178

คา่ธรรมเนียมและบริการจา่ย 26 678,933            325,210 559,616            89,445

ตน้ทุนทางการเงิน 7,260,956         15,160,159 7,260,948         15,160,159

โอนกลบัหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ (10,057,525)      - (10,057,525)      -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 27 642,818            (70,224,291)      12,905,719       (55,303,136)      

คา่ใชจ่้ายอืน 28 20,099,462       17,973,493 14,711,110       11,741,725

รวมคา่ใชจ้่าย 54,768,842       (12,159,264)      45,553,623       (14,640,629)      

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (7,124,851)        (92,127,125)      20,416,770       (92,381,758)      

ภาษีเงินได ้- รายได้ 30 5,229,705         4,562,053         5,233,215         4,567,696         

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (1,895,146)        (87,565,072)      25,649,985       (87,814,062)      

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลคา่ใหม่สาํหรับโครงการผลประโยชน์ทีกาํหนดไวข้องพนกังาน - 685,475 - -

รายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม (18,296,453) (5,976,068) - -

กาํไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผือขาย 8.3 16,928,544 1,180,846 16,928,544       1,180,846         

ภาษีเงินไดเ้กียวกบัรายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่

เขา้ไปในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 8.3 (3,385,709)        (236,169)           (3,385,709)        (236,169)           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนรวม - สุทธิจากภาษี (4,753,618)        (4,345,916)        13,542,835       944,677            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (6,648,764)        (91,910,988)      39,192,820       (86,869,385)      

กาํไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน บาท (0.001) (0.067) 0.017 (0.067)

จํานวนหุ้นสามัญถวัเฉลยีถ่วงนาํหนัก 18 หุ้น 1,521,836,374 1,307,736,926 1,521,836,374 1,307,736,926  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ ทุนทอีอก ส่วนเกนิ กาํไรสะสมจดัสรรแล้ว กาํไร (ขาดทุน) ส่วนต่างทเีกดิขึน รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม สะสม กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลยีนแปลง ส่วนของเจ้าของ

กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร จากการวดัมูลค่า ส่วนได้เสีย

เงนิลงทุนเผือขาย ในบริษทัย่อยบางส่วน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 653,868,463       1,496,406,747 108,383,352       128,521,945       3,540,197           (29,216,122)       (4,560,072)         2,356,944,510    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม - - - (86,879,597)       944,677              (5,976,068)         - (91,910,988)       

เงินปันผลจ่าย 19 - - - (65,371,505)       -                -                - (65,371,505)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30  มิถุนายน 2561 653,868,463       1,496,406,747 108,383,352       (23,729,157)       4,484,874           (35,192,190)       (4,560,072)         2,199,662,017    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 653,868,463       1,496,406,747 108,383,352       (131,998,637)     (12,873,149)       (56,523,933)       (4,560,072)         2,052,702,771    

เพมิทุนหุน้สามญั 18 173,000,000       294,100,000 - -                -                -                -                467,100,000       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม - - - (1,895,146)         13,542,835         (18,296,453)       - (6,648,764)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 826,868,463       1,790,506,747 108,383,352       (133,893,783)     669,686              (74,820,386)       (4,560,072)         2,513,154,007    

ส่วนแบ่ง

งบการเงนิรวม

อืนในบริษทัร่วม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

หน่วย : บาท

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ



หมายเหตุ ทุนทอีอก ส่วนเกนิ กาํไรสะสมจดัสรรแล้ว กาํไร (ขาดทุน) องค์ประกอบอืน รวม

และ มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม  สะสม ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

ชําระแล้ว กฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร กาํไร (ขาดทุน)

จากการวดัมูลค่า

เงนิลงทุนเผือขาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 116,183,800 3,540,197           2,378,382,559

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม - - - (87,814,062)       944,677              (86,869,385)       

เงินปันผลจ่าย 19 - - - (65,371,505)       -              (65,371,505)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2561 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 (37,001,767)       4,484,874           2,226,141,669

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 (93,142,787)       (12,873,149)       2,152,642,626

เพมิทุนหุน้สามญั 18 173,000,000 294,100,000 -               -              -              467,100,000

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม - - - 25,649,985         13,542,835         39,192,820         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 826,868,463 1,790,506,747 108,383,352 (67,492,802)       669,686              2,658,935,446

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2562

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ (7,124,851)        (92,127,125)      20,416,770       (92,381,758)      

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) 

ก่อนภาษเีป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 1,407,530         1,723,921         1,124,776 1,280,160

โอนกลบัหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ (10,057,525)      - (10,057,525)      -

(กาํไร) ขาดทุนจากการเปลียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมในเงินลงทุนเพอืคา้ (1,447,763)        76,460,520       (1,143,998)        78,148,191

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทวัไป (25,000,000)      68,928,919       (25,000,000)      68,928,919

กาํไรจากการขายเงินลงทุนเผอืขาย (14,411,264)      - (14,411,264)      -

(กาํไร) ขาดทุนจากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 28,939              (9,019)               - (9,019)               

ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13,483,610       (959,685)           - -

ขาดทุน (โอนกลบั) จากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในตราสารทุน 642,818            (70,224,291)      642,818            (70,224,291)      

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในตราสารหนี - - - (25,632,496)      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   - - 12,262,901       40,553,651       

ตน้ทุนทางการเงิน 7,260,956         15,160,159       7,260,948         15,160,159       

รายไดด้อกเบียและเงินปันผล (6,236,852)        (11,552,221)              (6,792,185)       (11,373,738)

กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วม (17,548)             (28,215)             - -

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 1,447,521         (691,555)           1,221,334         997,609            

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (40,024,429)      (13,318,592)      (14,475,425)      5,447,387         

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีธุรกิจหลกัทรัพย์ 10,057,525 - 10,057,525 -

รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการคา้งรับจากธุรกิจจดัการลงทุน 1,615                804,024            - -

เงินลงทุนเพอืคา้ (289,714,468)    (45,032,806)      13,481,082       35,527,426       

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั - - (471,095)           (2,003,288)        

สินทรัพยอื์น (2,434,513)        (8,695,401)        23,182,095       (6,913,687)        

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

คา่ธรรมเนียมและบริการคา้งจา่ยจากธุรกิจจดัการลงทุน (229)                  (3,057)               - -

หนีสินอืน (8,065,477)        8,893,687                 (8,783,979)           6,831,160

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (330,179,976)    (57,352,145)      22,990,203               38,888,998

ดอกเบียจา่ย (8)                      - - -

ดอกเบียรับ 1,879,444         1,394,537         1,649,749 1,211,760

ภาษีเงินไดจ่้ายออก            (232,280)            (202,746)            (212,439)              (88,694)

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (328,532,820)    (56,160,354)      24,427,513       40,012,064       

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจา่ยซือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย (47,320,750) (49,281,328) (47,320,750) (49,281,328)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 41,711,653 - 41,711,653 -

เงินสดจา่ยซือเงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด (23,360,460) (23,266,454) - -

เงินสดรับจากเงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด 23,289,155 23,191,912 - -

เงินสดจา่ยเพอืซือเงินลงทุนทวัไป (37,800,000) (25,256,800) (37,800,000) (25,256,800)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทวัไป 210,000,000 87,091,725 210,000,000 87,091,725

เงินสดจา่ยเพอืเพมิทุนในบริษทัยอ่ย - - (470,000,000) (82,800,000)

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ - 1,080,000         - 1,080,000         

เงินสดจา่ยซืออุปกรณ์ (4,433,084)        (2,016,951)        (1,415,651) (2,016,951)

เงินสดจา่ยซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (243,622)           - (37,236) -

เงินสดรับจากดอกเบียและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3,009,205         7,625,775         3,009,205         7,625,775         

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน 164,852,097     19,167,879       (301,852,779)    (63,557,579)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการเพมิทุนหุน้สามญั 467,100,000 - 467,100,000 -

เงินสดรับจากเงินกูย้มือืน 504,556,108     937,539,134     504,556,108     937,539,134     

เงินสดจา่ยชาํระคืนเงินกูย้มือืน (910,000,000)    (790,000,000)    (910,000,000)    (790,000,000)    

เงินปันผลจ่าย - (65,371,505)      - (65,371,505)      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 61,656,108       82,167,629       61,656,108       82,167,629       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (102,024,615)    45,175,154       (215,769,158)    58,622,114       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 352,445,320     330,321,430     288,040,386     312,718,240     

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 30 มิถุนายน 5 250,420,705     375,496,584     72,271,228       371,340,354     

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

กาํไรทีเกิดจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผือขายเพมิขึน - สุทธิจากภาษี 669,686            4,484,874         669,686            4,484,874         

เงินปันผลคา้งรับเพมิขึน 1,734,947         12,375              1,734,947         12,375              

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท


