
หมายเหตุ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 419,417,296        330,321,430 399,057,627 312,718,240
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 6 -                       - - -
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการคา้งรับจากธุรกิจจดัการลงทุน 32,786                 840,670 - -
เงินลงทุน 8.1, 8.2 1,095,079,396     1,162,950,875 1,056,615,703 1,178,814,138
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 - - 19,104,521 -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 10 1,557,412,685     1,580,344,224 1,540,161,522 1,500,695,520
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 7,027,663            8,474,218 6,575,343 7,474,908
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,756,903            4,792,724 3,320,549 3,320,549
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 51,951,705          47,558,749 29,226,994 24,825,527
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 688,014               688,014 688,014 688,014
สินทรัพยอ่ื์น 11 32,266,823          76,144,630 7,426,395 52,647,675
รวมสินทรัพย์ 3,168,633,271 3,212,115,534 3,062,176,668 3,081,184,571

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2561

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ
ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2561 2560 2561 2560

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หน้ีสิน

ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งจ่ายจากธุรกิจจดัการลงทุน 4,138                   7,224                 - -
กาํไรจากการโอนธุรกิจใหแ้ก่บริษทัร่วมรอรับรู้ 24 148,238,555        148,281,111     - -
เงินกูย้มือ่ืน 12 819,982,050        675,908,797     819,982,050 675,908,797
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 10,714,004          11,567,292        10,249,520 8,681,055
หน้ีสินอ่ืน 20,874,139          19,406,600        18,716,393 18,212,160

รวมหน้ีสิน 999,812,886        855,171,024     848,947,963 702,802,012

ส่วนของเจา้ของ
ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 1,883,929,172 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 941,964,586        941,964,586     941,964,586     941,964,586     

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
หุน้สามญั 1,307,736,926 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 
   ชาํระครบแลว้ 653,868,463 653,868,463 653,868,463 653,868,463

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,496,406,747 1,496,406,747 1,496,406,747 1,496,406,747
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย 108,383,352 108,383,352 108,383,352 108,383,352

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (23,297,935)         128,521,945 (36,708,314)      116,183,800
ส่วนต่างท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยบางส่วน (4,560,072)           (4,560,072)        - -
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (61,980,170)         (25,675,925)      (8,721,543)        3,540,197          

รวมส่วนของเจา้ของ 2,168,820,385 2,356,944,510 2,213,228,705 2,378,382,559
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,168,633,271 3,212,115,534 3,062,176,668 3,081,184,571

0 0 0 0

ณ วันท่ี  30  กันยายน  2561
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงนิรวม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 14 660,286               2,704,605            552,084               -
กาํไรและผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 15 28,132,325         15,939,655         27,514,249         15,710,405         
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 151,281               21,067,103         - -
กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม 24 14,341                 14,341                 - -
รายไดอ่ื้น (1,525,917)          1,385,158            (1,512,209)          1,341,789            

รวมรายได้ 27,432,316 41,110,862 26,554,124         17,052,194

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 9,290,418            8,729,543            7,549,936            2,563,078            
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 17 405,477               716,977               290,031               82,740                 
ตน้ทุนทางการเงิน 7,464,295            9,210,970            7,464,295            9,210,970            
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (48,727)               - (48,727)               -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 18 (865,725)             104,487,690       1,914,622            111,431,591       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 7,520,824            8,866,280            5,858,850            5,664,055            

รวมค่าใชจ่้าย 23,766,562         132,011,460       23,029,007         128,952,434       
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 3,665,754            (90,900,598)        3,525,117            (111,900,240)      
ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) 19 (3,234,532)          22,138,762         (3,231,664)          22,067,941         
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 431,222               (68,761,836)        293,453               (89,832,299)        
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (18,066,437)        (3,693,488)          - -                  
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (16,508,021)        (93,656)               (16,508,021)        (93,656)
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 3,301,604            18,731                 3,301,604            18,731                 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม - สุทธิจากภาษี (31,272,854)        (3,768,413)          (13,206,417)        (74,925)               
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (30,841,632)        (72,530,249)        (12,912,964)        (89,907,224)        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.0003                 (0.053) 0.0002                 (0.069)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก 1,307,736,926 1,307,736,926 1,307,736,926 1,307,736,926    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บาท

หุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

รายได้
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 14 3,796,239            24,059,178         774,306               -
กาํไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเคร่ืองมือทางการเงิน 15 (85,028,284)        240,740,721       (84,533,304)        237,625,388       
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,110,966            (28,389,784)        - -
กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม 24 42,556                 42,556                 - -
รายไดอ่ื้น 3,224,450            3,010,708            3,290,735            3,063,141            

รวมรายได้ (76,854,073)        239,463,379       (80,468,263)        240,688,529       

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 33,896,583         37,289,438         21,221,114         18,909,813         
ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 17 730,687               4,734,310            379,476               243,747               
ตน้ทุนทางการเงิน 22,624,454         23,111,986         22,624,454         23,111,986         
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (48,727)               - (48,727)               -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (โอนกลบั) 18 (71,090,016)        119,454,186       (53,388,514)        131,329,050       
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 25,494,317         36,867,698         17,600,575         26,295,522         

รวมค่าใชจ่้าย 11,607,298         221,457,618       8,388,378            199,890,118       
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (88,461,371)        18,005,761         (88,856,641)        40,798,411         
ภาษีเงินได ้- รายได ้(ค่าใชจ่้าย) 19 1,327,521            (13,764,035)        1,336,032            (8,180,807)          
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (87,133,850)        4,241,726            (87,520,609)        32,617,604         
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลค่าใหม่สาํหรับโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวข้องพนกังาน 685,475               - - -
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (24,042,505) (14,217,532) - -
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 8.3 (15,327,175)        (33,661,202)        (15,327,175)        (33,661,202)        
จดัประเภทรายการใหม่จากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน 8.3 - (180,558,845) - (180,558,845)      
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่
เขา้ไปในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 8.3 3,065,435            42,844,009         3,065,435            42,844,009         

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรวม - สุทธิจากภาษี (35,618,770)        (185,593,570)      (12,261,740)        (171,376,038)      
ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด (122,752,620)      (181,351,844)      (99,782,349)        (138,758,434)      

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (0.067) 0.003 (0.067) 0.025

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนัก 1,307,736,926 1,307,736,926 1,307,736,926 1,307,736,926    

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บาท

หุ้น

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกนิ กาํไรสะสมจดัสรรแล้ว กาํไรสะสม ส่วนต่างที่เกดิขึน้ รวม
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม ยงัไม่ได้จดัสรร กาํไร (ขาดทุน) จากการเปลีย่นแปลง ส่วนของเจ้าของ

กฎหมาย จากการวดัมูลค่า ส่วนได้เสีย
เงนิลงทุนเผื่อขาย ในบริษทัย่อยบางส่วน

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 653,868,463       1,496,406,747 108,383,352       254,424,618       175,028,622       (8,898,353)         (4,560,072)         2,674,653,377   
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 4,241,726           (171,376,038)     (14,217,532)       - (181,351,844)     
เงินปันผลจ่าย 13 - - - (130,743,143)     -               -               - (130,743,143)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30  กนัยายน 2560 653,868,463       1,496,406,747 108,383,352       127,923,201       3,652,584           (23,115,885)       (4,560,072)         2,362,558,390   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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   
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - (86,448,375)       (12,261,740)       (24,042,505)       - (122,752,620)     
เงินปันผลจ่าย 13 - - - (65,371,505)       -               -               - (65,371,505)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 653,868,463       1,496,406,747 108,383,352       (23,297,935)       (8,721,543)         (53,258,627)       (4,560,072)         2,168,820,385   

-                      

ส่วนแบ่ง

งบการเงนิรวม

อื่นในบริษทัร่วม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

หน่วย : บาท

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกิน กําไรสะสม รวม
และ มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้จัดสรร ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

ชําระแล้ว กฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 233,949,533 175,028,622         2,667,636,717
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - 32,617,604 (171,376,038)       (138,758,434)       
เงินปันผลจ่าย 13 - - - (130,743,143)       -               (130,743,143)       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 135,823,994 3,652,584             2,398,135,140

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 116,183,800 3,540,197             2,378,382,559
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม - - - (87,520,609)         (12,261,740)         (99,782,349)         
เงินปันผลจ่าย 13 - - - (65,371,505)         -               (65,371,505)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 653,868,463 1,496,406,747 108,383,352 (36,708,314)         (8,721,543)           2,213,228,705

-                        

กําไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

องค์ประกอบอื่น
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

กําไรสะสมจัดสรรแล้ว

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (88,461,371)        18,005,761         (88,856,641)        40,798,411
รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) 
ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,509,811            2,822,682            1,927,563 1,873,048
โอนกลบัหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (48,727)               - (48,727)               
(กาํไร) ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในเงินลงทุนเพือ่คา้ 58,400,891         (606,530)             60,088,562 (5,328,578)          
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป 68,928,919         - 68,928,919 -
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน - (180,558,845)      - (180,558,845)      
กาํไรจากการขายเงินลงทุนเพือ่คา้ - (2,393,751)          - (2,393,751)          
กาํไรจากการขายและตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ (61,456)               (461,448)             (9,019)                 (461,448)             
ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,110,966)          28,389,784         - -
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน  (โอนกลบั) (71,090,016)        14,454,186         (71,090,016)        14,454,186         
โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ี - 105,000,000       (25,632,496)        18,042,578         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   - - 43,333,998         98,832,286         
ตน้ทุนทางการเงิน 22,624,454         23,111,986         22,624,454         23,111,986         
รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผล (15,533,258)        (13,858,267)                (15,374,506)         (13,115,094)
กาํไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษทัร่วม (42,556)               (42,556)               - -
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน (167,813)             1,887,056            1,568,465            1,125,927            

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (24,052,088)        (4,249,942)          (2,539,444)          (3,619,294)          

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ 48,727                 4,821,854                             48,727 4,821,854            
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการคา้งรับจากธุรกิจจดัการลงทุน 807,884               5,762,523            - -
เงินลงทุนเพือ่คา้ (16,151,844)        36,978,451         62,022,694         7,442,401            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (19,104,521)        -
สินทรัพยอ่ื์น 47,373,208         (20,443,994)        48,684,233         3,442,833            

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย์ - (4,125,256)          - (4,125,256)          
ค่าธรรมเนียมและบริการคา้งจ่ายจากธุรกิจจดัการลงทุน (3,086)                 (727,344)             - -
หน้ีสินอ่ืน 1,393,175            (16,811,736)                       433,579         (10,646,485)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 9,415,976            1,204,556            89,545,268                    (2,683,947)
ดอกเบ้ียรับ 1,473,984            5,086,396            1,219,803             4,695,308
ภาษีเงินไดจ่้ายออก               (324,104)            (1,059,949)               (196,227)                 (80,675)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 10,565,856         5,231,003            90,568,844         1,930,686            

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (49,281,328) - (49,281,328) -
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด (23,289,155) (23,191,913)        - -
เงินสดรับจากเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด 23,191,912 73,356,186 - 50,356,186         
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือเงินลงทุนทัว่ไป (25,256,800) (25,000) (25,256,800) (25,000)               
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทัว่ไป 87,091,725 - 87,091,725 -
เงินสดรับจากการคืนทุนเงินลงทุนทัว่ไป - 15,525,900         - 15,525,900         
เงินสดจ่ายเพือ่เพิม่ทุนในบริษทัยอ่ย - - (82,800,000) -
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (231,600,000) - (231,600,000)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,136,710            2,000,000 1,080,000            2,000,000
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (2,028,325)          (5,713,076)          (2,028,325) (5,634,076)
เงินสดรับจากดอกเบ้ียและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 10,887,977         8,334,965            10,887,977         8,033,510            

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมลงทุน 22,452,716         (161,312,938)      (60,306,751)        (161,343,480)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - (17,120)               - (17,120)               
เงินสดรับจากเงินกูย้มือ่ืน 1,386,448,799    2,343,256,057    1,386,448,799    2,343,256,057    
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มือ่ืน (1,265,000,000)   (1,995,000,000)   (1,265,000,000)   (1,995,000,000)   
เงินปันผลจ่าย (65,371,505)        (130,743,143)      (65,371,505)        (130,743,143)      

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 56,077,294         217,495,794       56,077,294         217,495,794       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ข้ึนสุทธิ 89,095,866         61,413,859         86,339,387         58,083,000         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 330,321,430       376,365,581 312,718,240 348,668,156
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 30 กันยายน 5 419,417,296       437,779,440 399,057,627       406,751,156

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
(กาํไร) ขาดทุนท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขายเพิม่ข้ึน - สุทธิจากภาษี (8,721,543)          3,652,584            (8,721,543)          3,652,584            
เงินปันผลคา้งรับเพิม่ข้ึน 20,535                 - 20,535                 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"


