
หมายเหตุ

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 269,398,427 350,097,535 247,760,601 337,819,652

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์ - สุทธิ 6 -                2,698,240 -                  2,698,240

เงินลงทุน - สุทธิ 8.1 258,342,628 143,287,022 258,342,628 143,287,022

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ 9 1,174,635,880 1,159,348,495 1,110,792,969 1,103,090,962

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,768,661 1,149,374 343,153 206,048

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 7,501,218 8,580,102 3,333,212 3,336,890

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 10 56,449,608 62,270,679 31,832,004 36,576,359

สินทรัพย์ที�ถือไว้เพื�อขาย - สุทธิ 11 165,188,800 165,188,800 165,188,800 165,188,800

สินทรัพย์อื�น 12 7,948,359 76,612,813 1,662,932 70,864,101

รวมสินทรัพย์ 1,941,233,581 1,969,233,060 1,819,256,299    1,863,068,074    

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

ณ วันที� 30 กันยายน 2555 และวันที� 31 ธันวาคม 2554



หมายเหตุ

ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที� ณ วันที�

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2555 2554 2555 2554

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ" "ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สิน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,680,091 5,346,860 3,173,439 3,769,795

กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วมรอรับรู้ 33 157,703,022 163,086,601 -                  -                  

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน 13 3,723,115 3,144,066 2,651,006 2,364,031

ค่าจองซื�อหุ้นส่วนเกินรอจ่ายคืนผู้ถือหุ้น 15 -                31,919,794 -                  31,919,794

หนี�สินอื�น 14 13,232,972 17,871,730 12,345,791 16,797,180

รวมหนี�สิน 178,339,200 221,369,051 18,170,236 54,850,800

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 15

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 1,022,687,231 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 511,343,616     511,343,616     511,343,616       511,343,616       

ทุนที�ออกและชําระแล้ว

หุ้นสามัญ 1,022,619,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ชําระครบแล้ว 511,309,724 511,309,724

หุ้นสามัญ 902,619,448 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ชําระครบแล้ว 451,309,724 451,309,724

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 15 -                60,000,000 -                  60,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 19 1,116,138,100 1,116,138,100 1,116,138,100 1,116,138,100

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ 19,884,781 9,330,332 18,124,954 11,398,751

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย 20 108,383,352 108,383,352 108,383,352 108,383,352

ยังไม่ได้จัดสรร -1,587,750 -3,496,338 47,129,933 60,987,347

ส่วนต่างที�เกิดขึ�นจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน 9 1,003,468 1,003,468 -                  -                  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 1,755,131,675 1,742,668,638 1,801,086,063 1,808,217,274

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 7,762,706 5,195,371 -                  -                  

รวมส่วนของเจ้าของ 1,762,894,381 1,747,864,009 1,801,086,063 1,808,217,274

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 1,941,233,581 1,969,233,060 1,819,256,299 1,863,068,074

ณ วันที� 30 กันยายน 2555 และวันที� 31 ธันวาคม 2554

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้

ค่าธรรมเนียมและบริการ 22 7,717,317 1,848,075 5,245,946 -

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 8.2 756,010 -1,370,338 756,010 -366,870

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 44,066,238 26,629,593 - -

ดอกเบี�ยและเงินปันผล 1,964,852 1,943,147 1,796,283 1,872,855

กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม 33 1,755,223 1,667,018 - -

รายได้อื�น 101,249 80,056 101,248 26,056

รวมรายได้ 56,360,889 30,797,551 7,899,487 1,532,041

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 23 1,657,065 1,042,347 - -

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน 5,563,483 6,810,545 1,776,739 2,049,276

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคาร สถานที� และอุปกรณ์ 2,148,415 2,326,066 548,614 508,696

ค่าตอบแทนกรรมการ 24 940,000 779,000 735,000 575,000

ค่าที�ปรึกษา 1,817,796 1,913,958 626,462 1,169,834

ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื�อสาร 483,204 454,106 1,712 7,427

ค่าใช้จ่ายอื�น 25 1,772,404 3,145,398 1,124,075 1,919,881

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ - 1,349,086        - 1,349,086        

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) 27 (618,229)           (1,907,091)       4,579,139         5,754,202        

รวมค่าใช้จ่าย 13,764,138 15,913,415 9,391,741 13,333,402

42,596,751 14,884,136 (1,492,254)        (11,801,361)     

ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย 28 (553,716)           (4,274,026)       (202,671)           (2,472,681)       

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 42,043,035 10,610,110 (1,694,925)        (14,274,042)     

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2555 และ 2554

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 4,348,639         (3,617,805)       4,348,639         (3,617,805)       

ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม 1,560,096         122,905           -                -               

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น (880,720)           1,085,341        (880,720)           1,085,341        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสุทธ
ิ 5,028,015         (2,409,559)       3,467,919         (2,532,464)       

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
 47,071,050       8,200,551        1,772,994         (16,806,506)     

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 43,775,491       11,217,756      (1,694,925) (14,274,042)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (1,732,456) (607,646)

42,043,035       10,610,110      

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 48,803,506       8,808,197        1,772,994 (16,806,506)

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (1,732,456) (607,646)

47,071,050       8,200,551        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ
่

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน บาท 0.043 0.013 (0.002) (0.016)

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 15 หุ้น 1,022,619,448  893,532,348    1,022,619,448  893,532,348    

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2555 และ 2554

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได้

ค่าธรรมเนียมและบริการ 22 12,817,100 5,813,559 5,245,946             -             

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 8.2 1,065,488             (1,948,302)       1,065,488             (944,834)          

ส่วนแบ่งกําไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย 72,152,079 55,570,068 -                  -             

ดอกเบี�ยและเงินปันผล 6,855,785 4,128,929 67,047,612 85,597,334

กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม 33 5,383,579 6,004,482 -                  -             

รายได้อื�น 597,661 403,891 579,660 205,820

รวมรายได้ 98,871,692 69,972,627 73,938,706 84,858,320

ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 23 3,987,635 3,762,359 -                  -             

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน 15,775,867 20,625,799 5,424,933 6,252,175

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาคาร สถานที� และอุปกรณ์ 6,585,294 8,823,413 1,502,526 3,176,034

ค่าตอบแทนกรรมการ 24 4,517,500 4,564,000 3,992,500 3,985,000

ค่าที�ปรึกษา 6,961,162 5,440,101 3,355,357 3,762,145

ค่าใช้จ่ายด้านสารสนเทศและการสื�อสาร 1,594,020 1,270,867 11,338 11,673

ค่าใช้จ่ายอื�น 25 8,273,985 10,599,988 5,587,883 7,364,301

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 2,527,525             (7,879,120)       2,527,525             (7,879,120)       

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ) 27 (3,580,542)            (2,722,219)       11,217,451           21,397,371      

รวมค่าใช้จ่าย 46,642,446 44,485,188 33,619,513 38,069,579

52,229,246 25,487,439 40,319,193           46,788,741      

ภาษีเงินได้ - ค่าใช้จ่าย 28 (4,139,521)            (10,378,585)     (3,062,805)            (8,577,240)       

กําไรสุทธิ 48,089,725 15,108,854 37,256,388 38,211,501

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2555 และ 2554

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรก่อนภาษีเงินได้



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขาย 8.4 8,515,377             (972,893)          8,515,377             (972,893)          

การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่จากการขาย

   เงินลงทุนเผื�อขายในระหว่างงวด 8.4 (107,624)               -               (107,624)               -               

ส่วนแบ่งกําไรเบ็ดเสร็จอื�นในบริษัทร่วม 3,828,246             689,413           -                    -               

ภาษีเงินได้เกี�ยวกับองค์ประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น 8.4 (1,681,550)            291,867           (1,681,550)            291,867           

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสุทธ
ิ 10,554,449           8,387               6,726,203             (681,026)          

กําไรเบ็ดเสร็จรวม
 58,644,174           15,117,241      43,982,591           37,530,475      

การแบ่งปันกําไรสุทธิ

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 53,022,390           15,716,500      37,256,388 38,211,501

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (4,932,665) (607,646)

48,089,725           15,108,854      

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของบริษัทใหญ่ 63,576,839           15,724,887      43,982,591 37,530,475

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (4,932,665) (607,646)

58,644,174           15,117,241      

กําไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่


กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน บาท 0.052 0.018 0.036 0.043

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก 15 หุ้น 1,020,867,623      893,532,348    1,020,867,623      893,532,348    

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2555 และ 2554

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนที�ออก เงินรับล่วงหน้า ส่วนเกิน กําไร (ขาดทุน) สะสม ส่วนต่างที�เกิดขึ�น หุ้นทุนซื�อคืน รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที�ไม่มี รวม

และ ค่าหุ้น มูลค่าหุ้น ส่วนแบ่งกําไร ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้จัดสรร จากการขายส่วนได้เสีย บริษัทใหญ่ อํานาจควบคุม ส่วนของเจ้าของ

ชําระแล้ว จากการวัดมูลค่า (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ กฎหมาย ในบริษัทย่อยบางส่วน

เงินลงทุนเผื�อขาย อื�นในบริษัทร่วม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2554 416,947,565 -              1,116,138,100 15,518,880 7,514,824 (1,594,210)        108,383,352 31,824,872 (13,808,580)               -                          (31,824,872)    1,649,099,931  -                1,649,099,931     

ตัดหุ้นทุนซื�อคืน 16 -5,603,950 -              -                   -11,971,314 -                 -                -               -             -                        -                          17,575,264     -           -                -              

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -             -              -                   -            -681,026 689,413            -               -             15,716,500                -                          -             15,724,887      (607,646)           15,117,241          

การจัดสรรกําไรสะสม 21 -             -              -                   -            -                 -                -               -17,575,264 17,575,264                -                          -             -           -                -              

ส่วนต่างที�เกิดขึ�นจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน -             -              -                   -            -                 -                -               -             -                        1,003,468                    -             1,003,468        -                1,003,468            

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ�มขึ�น -             -              -                   -            -                 -                -               -             -                        -                          -             -           6,677,732          6,677,732            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2554 411,343,615   -              1,116,138,100      3,547,566      6,833,798           (904,797)           108,383,352     14,249,608    19,483,184                1,003,468                    (14,249,608)    1,665,828,286  6,070,086          1,671,898,372     

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 451,309,724   60,000,000      1,116,138,100      -            11,398,751         (2,068,419)        108,383,352     -             (3,496,338)                 1,003,468                    -             1,742,668,638  5,195,371          1,747,864,009     

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -             -              -                   -            6,726,203 3,828,246         -               -             53,022,390                -                          -             63,576,839      (4,932,665)        58,644,174          

เพิ�มทุนหุ้นสามัญ/เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 15 60,000,000 -60,000,000 -                   -            -                 -                -               -             -                        -                          -             -           -                -              

เงินปันผลจ่าย 17 -             -              -                   -            -                 -                -               -             (51,113,802)               -                          -             (51,113,802)     -                (51,113,802)        

ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ�มขึ�น 9 -             -              -                   -            -                 -                -               -             -                        -                          -             -           7,500,000          7,500,000            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2555 511,309,724   -              1,116,138,100 -            18,124,954         1,759,827         108,383,352     -             (1,587,750)                 1,003,468                    -             1,755,131,675  7,762,706          1,762,894,381     

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

ส่วนเกินทุน องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ กําไรสะสมจัดสรรแล้ว

หุ้นทุนซื�อคืน ส่วนเกินทุน สํารองหุ้นทุนซื�อคืน

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2555 และ 2554

งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนที�ออก เงินรับล่วงหน้า ส่วนเกิน ส่วนเกินทุน กําไรสะสม หุ้นทุนซื�อคืน รวม

และ ค่าหุ้น มูลค่าหุ้น หุ้นทุนซื�อคืน ทุนสํารองตาม ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของเจ้าของ

ชําระแล้ว กฎหมาย ทุนซื�อคืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2554 416,947,565 -            1,116,138,100 15,518,880 7,514,824 108,383,352 31,824,872 1,651,670 (31,824,872)    1,666,154,391

ตัดหุ้นทุนซื�อคืน 16 (5,603,950)            -            -               (11,971,314)    -                                    -               -          -          17,575,264 -                   

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                  -            -               -            (681,026)                                 -               -          38,211,501 -            37,530,475

การจัดสรรกําไรสะสม 21 -                  -            -               -            -                                    -               -17,575,264 17,575,264    -            -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2554 411,343,615         -            1,116,138,100   3,547,566        6,833,798                                108,383,352      14,249,608   57,438,435    -14,249,608 1,703,684,866        

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2555 451,309,724 60,000,000     1,116,138,100 -            11,398,751                              108,383,352 -          60,987,347 -            1,808,217,274        

กําไรเบ็ดเสร็จรวม -                  -            -               -            6,726,203                                -               -          37,256,388    -            43,982,591             

เพิ�มทุนหุ้นสามัญ/เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 15 60,000,000           (60,000,000)    -               -            -                                    -               -          -          -            -                   

เงินปันผลจ่าย 17 -                  -            -               -            -                                    -               -          -51,113,802 -            (51,113,802)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2555 511,309,724 -            1,116,138,100   -            18,124,954                              108,383,352      -          47,129,933    -            1,801,086,063        

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

เงินลงทุนเผื�อขาย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

กําไรสะสมจัดสรรแล้วองค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ

สํารองหุ้นส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2555 และ 2554

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"



หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 52,229,246 25,487,439 40,319,193 46,788,741

ปรับปรุงด้วย

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 1,826,853 2,276,428 158,073 116,113

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                  7 -              7

ค่าตัดจําหน่ายอุปกรณ์สํานักงาน -                  7 -              7

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 2,698,173            -              2,698,173        -              

หนี�สูญได้รับคืน (170,648)             -7,879,120 (170,648)         -7,879,120

กําไรจากการขายสินทรัพย์ที�ถือไว้เพื�อขาย -                  (159,995)         -              (159,995)         

(กําไร) ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื�อค้า (178,221)             2,176,419       (178,221)         2,176,419       

กําไรจากการจําหน่ายหลักทรัพย์เผื�อขาย (107,624)             -              (107,624)         -              

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน (3,580,542)          (2,722,219)      (3,580,542)      (2,722,219)      

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                  -              14,797,993      24,119,590     

กําไรจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน -                  -              -              (1,003,468)      

ส่วนแบ่งกําไรในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย (72,152,079)        (55,570,068)    -              -              

กําไรจากการโอนธุรกิจให้แก่บริษัทร่วม (5,383,579)          (6,004,482)      -              -              

ดอกเบี�ยและเงินปันผล (6,855,785)          (4,128,929)      (67,047,612)    (85,597,334)    

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 579,049               1,101,562       286,975           652,823          

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 6,447,906            3,933,223       5,977,338        3,758,527       

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (388,714)             (181,990)         (165,853)         (1,768)             

ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน (25,035,965)        (41,671,718)    (7,012,755)      (19,751,677)    

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื�อค้า (105,781,465)      -              (105,781,465)  -              

ลูกหนี�ธุรกิจหลักทรัพย์ 170,715               2,000,000       170,715           2,000,000       

สินทรัพย์อื�น (568,265)             191,056          (284,956)         671,193          

หนี�สินดําเนินงานลดลง

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (1,666,769)          (8,512,731)      (596,356)         (7,268,176)      

หนี�สินอื�น (4,644,100)          (25,142,177)    (4,456,731)      (24,469,001)    

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน (137,525,849)      (73,135,570)    (117,961,548)  (48,817,661)    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2555 และ 2554

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

งบการเงินรวม

หน่วย : บาท



หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื�อขาย 3,000,000            - 3,000,000        -              

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (22,500,000)    (18,000,000)    

เงินสดรับจากการจําหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยบางส่วน - 7,681,200       - 7,681,200       

เงินสดจ่ายเพื�อซื�ออุปกรณ์ (1,367,256)          (71,462)           (291,500)         (27,820)           

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - (8,100)             - -

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที�ถือไว้เพื�อขาย - 1,165,995       - 1,165,995       

เงินสดรับจากดอกเบี�ยและเงินปันผลของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 29,312                 131,964          29,312             131,964          

เงินสดรับจากเงินปันผลในบริษัทร่วม 60,692,940          81,659,592     60,692,940      81,659,592     

เงินสดรับจากการโอนธุรกิจให้บริษัทร่วม 33 70,000,000 71,819,196 70,000,000 71,819,196

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 132,354,996        162,378,385   110,930,752    144,430,127   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายคืนการจองซื�อหุ้นส่วนเกิน 15 (31,914,453)        - (31,914,453)    -

เงินปันผลจ่าย (51,113,802)        - (51,113,802)    -

เงินสดรับจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 9 7,500,000            - - -

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (75,528,255)        - (83,028,255)    -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ (80,699,108)        89,242,815     (90,059,051)    95,612,466     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 350,097,535 166,798,655 337,819,652 147,228,783

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 30 กันยายน 5 269,398,427 256,041,470 247,760,601 242,841,249

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

รับโอนสินทรัพย์เพื�อชําระหนี� -                  5,879,120 -              5,879,120

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื�อขายเพิ�มขึ�น (สุทธิจากภาษ)ี 6,726,203            681,026          6,726,203        681,026          

ตัดหุ้นทุนซื�อคืน 16.1 -                  17,575,264 -              17,575,264

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2555 และ 2554

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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