
บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 817,467 814,630 268,785 341,569 
ลูกหน้ีการคา้ 4, 5 1,555,160 1,576,127 573,668 522,214 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                     138 45,449 42,045 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                     -                  390,000 340,000 
สินคา้คงเหลือ 6 604,045 610,908 150,196 159,794 
วสัดุสาํรองเคร่ืองจกัร 62,123 59,378 22,191 25,512 
ลูกหน้ีอ่ืน 29,476 30,644 9,768 10,334 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 54,783 72,014 3,767 6,351 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,123,054 3,163,839 1,463,824 1,447,819 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                     -                  2,451,555 2,301,555 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 8 172,824 153,200 -                     -                  
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 9 26,651 26,651 -                     -                  

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

(พันบาท)

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 10 101,345 101,345 -                     -                  
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 11 6,798,219 6,391,410 1,585,173 1,386,073 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 89,384 85,815 44,406 38,246 
เงินมดัจาํคา่ซ้ือท่ีดินและเคร่ืองจกัร 13,625 58,183 9,976 19,307 
คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ 17,935 17,935 -                     -                  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 58,366 59,331 21,210 23,652 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 -                     -                  -                     105 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 38,603 45,110 3,773 9,168 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 7,316,952 6,938,980 4,116,093 3,778,106 

รวมสินทรัพย์ 10,440,006 10,102,819 5,579,917 5,225,925 

ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

- ทรัสตรี์ซีท 15 95,743 25,293 -                     -                  
เจา้หน้ีการคา้ 4, 13 1,224,293 1,455,383 476,023 482,473 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                     -                  1,702                  3,347 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 552,357              531,058          195,213              170,103 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

- ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 9,386 23,069 343 333 
เจา้หน้ี - ซ้ือสินทรัพย์ 115,032 141,482 1,367 16,145 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 36,660 17,336 10,406 -                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 412,757 357,294 129,451 97,672 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,446,228 2,550,915 814,505 770,073 

้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 2,777,845 2,574,133 991,700 862,821 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 15 179 2,644 179 354 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 12 64,608 68,814 47 -                  
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14 141,861 143,311 46,142 51,552 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,512 591 1,275 327 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,986,005 2,789,493 1,039,343 915,054 

รวมหนีสิ้น 5,432,233 5,340,408 1,853,848 1,685,127 

ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 17
   ทุนจดทะเบียน 426,712 341,723 426,712 341,723 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 424,946 339,923 424,946 339,923 
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 712,683 711,432 712,683 711,432 
สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 16 3,571                  726 3,571                  726 
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนสาํรองตามกฎหมาย  47,176 39,176 34,176 34,176 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,336,925 3,185,991 2,498,270 2,401,087 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- บริษทั 52,410                53,441 52,410                53,441 
   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- บริษทัยอ่ย 450,032 453,256 -                     -                  
   กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัการ
        คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

        ผลประโยชนพ์นกังาน (21,908) (21,908) 13 13 
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,938 374 -                     -                  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,007,773 4,762,411 3,726,069 3,540,798 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 10,440,006 10,102,819 5,579,917 5,225,925 

ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 4 2,271,318    2,233,885   789,488       770,963         
รายไดจ้ากเงินปันผล 4 2,996           1,594          54,079         -                 
ดอกเบ้ียรับ 4 1,018           1,092          4,400           6,438             
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -               -              1,786           -                 
รายไดอ่ื้น 36,934         47,929        67,786         65,488           
รวมรายได้ 2,312,266    2,284,500   917,539       842,889         

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 4 1,894,278    1,912,139   586,807       580,290         
ค่าใชจ่้ายในการขาย 33,137         24,958        8,696           6,767             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 152,909       130,678      96,516         87,082           
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 43,894         6,222          -               486                
ตน้ทุนทางการเงิน 39,262         41,027        13,046         13,603           
รวมค่าใช้จ่าย 2,163,480    2,115,024   705,065       688,228         

ส่วนแบ่งกําไรในเงินลงทุน
   บริษทัร่วม 8 14,868         8,726          -               -                 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 163,654       178,202      212,474       154,661         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (15,366)        (16,122)       (10,874)        (5,874)            
กําไรสําหรับงวด 148,288       162,080      201,600       148,787         

กําไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 20 0.35             0.38            0.47             0.35               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับงวด 148,288       162,080      201,600       148,787         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (1,272)          83               -               -                 
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (2,138)          (2,443)         (519)             (548)               
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 297              299             29                29                  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (3,113)          (2,061)         (490)             (519)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 145,175 160,019 201,110 148,268

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 4 4,806,638    4,433,169   1,590,398    1,536,026      
รายไดจ้ากเงินปันผล 4 2,996           1,594          54,079         100,358         
ดอกเบ้ียรับ 4 1,065           1,239          8,216           13,414           
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -               9,715          1,741           590                
รายไดอ่ื้น 83,848         85,942        134,563       125,958         
รวมรายได้ 4,894,547    4,531,659   1,788,997    1,776,346      

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 4 3,993,134    3,758,294   1,207,949    1,148,449      
ค่าใชจ่้ายในการขาย 69,399         44,770        16,529         11,976           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 306,005       253,649      198,279       166,151         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 44,797         -              -               -                 
ตน้ทุนทางการเงิน 77,018         80,501        25,972         27,813           
รวมค่าใช้จ่าย 4,490,353    4,137,214   1,448,729    1,354,389      

ส่วนแบ่งกําไรในเงินลงทุน
   บริษทัร่วม 8 20,860         11,927        -               -                 
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 425,054       406,372      340,268       421,957         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (38,350)        (36,952)       (15,315)        (15,898)          
กําไรสําหรับงวด 386,704       369,420      324,953       406,059         

กําไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (บาท) 20 0.91             0.87            0.76             0.96               

วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรสําหรับงวด 386,704       369,420      324,953       406,059         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 1,564           (389)            -               -                 
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (4,848)          (4,885)         (1,089)          (1,095)            
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 593 598 58 58
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (2,691)          (4,676)         (1,031)          (1,037)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด 384,013 364,744 323,922 405,022

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สิทธิใน
ทุนเรือนหุน้ หุน้สามญัที่ ผลต่างจาก

ที่ออกและ ส่วนเกิน เสนอขายให้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า รวมส่วนของ
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ กบัพนกังาน ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน บริษทั บริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

         339,923          711,432 -                34,000                 2,492,554                 206            58,620          545,532       4,182,267 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                -                -                16,744           -                (3,093)           (85,743)                   (72,092)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม่ 339,923         711,432         -                34,000           2,509,298      206                55,527           459,789               4,110,175 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 21 -                -                -                -                (33,993)         -                -                -                          (33,993)

     สิทธิในหุน้สามญัที่เสนอขายใหก้บัพนกังาน -                -                3,541             -                -                -                -                -                             3,541 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                3,541             -                (33,993)         -                -                -                          (30,452)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                -                -                -                369,420         -                -                -                         369,420 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -                -                -                (389)              (1,095)           (3,790)                       (5,274)

     ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -                -                -                -                58                 540                                598 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                -                369,420         (389)              (1,037)           (3,250)           364,744         

การโอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                -                -                5,000             (5,000)           -                -                -                -                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 339,923         711,432         3,541             39,000           2,839,725      (183)              54,490           456,539         4,444,467      

งบการเงินรวม

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดก่อน

กาํไรสะสม

ส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพย์

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

               หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
10



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สิทธิใน ขาดทุนจากการ

ทุนเรือนหุน้ หุน้สามญัที่ ผลต่างจาก ประมาณการตามหลกัการ

ที่ออกและ ส่วนเกิน เสนอขายให้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กบัพนกังาน ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน โครงการผลประโยชน์พนกังาน บริษทั บริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2556

         339,923          711,432                 726            39,176       3,167,171                 374                                        (21,908)            56,418          537,913       4,831,225 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                -                -                           18,820 -                -                                             (2,977)           (84,657)                  (68,814)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่ 339,923        711,432        726               39,176          3,185,991     374               (21,908)                                      53,441          453,256        4,762,411     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เพิ่มหุน้สามญั 17,21 85,023          -                -                -                         (84,989) -                -                                             -                -                                  34 

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้เพิ่มขึ้น -                1,251            -                -                -                -                -                                             -                -                             1,251 

     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 21 -                -                -                -                       (142,781) -                -                                             -                -                       (142,781)

     สิทธิในหุน้สามญัที่เสนอขายใหก้บัพนกังาน 16 -                -                2,845            -                -                -                -                                             -                -                             2,845 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 85,023          1,251            2,845            -                (227,770)       -                -                                             -                -                (138,651)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                -                -                -                386,704        -                -                                             -                -                         386,704 

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -                -                -                1,564            -                                             (1,089)           (3,759)                      (3,284)

     ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                -                -                -                -                -                -                                             58                 535                               593 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                -                386,704        1,564            -                                             (1,031)           (3,224)           384,013        

การโอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                -                -                8,000            (8,000)           -                -                                             -                -                -                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2556 424,946        712,683        3,571            47,176          3,336,925     1,938            (21,908)                                      52,410          450,032        5,007,773     

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่รายงานในงวดก่อน

กาํไรสะสม

ส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพย์

(พันบาท)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
11



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)    

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

สิทธิใน
ทุนเรือนหุน้ หุน้สามญัที่ ส่วนเกินทุนจากการ
ที่ออกและ ส่วนเกิน เสนอขายให้ ทุนสาํรอง ตีราคาสินทรัพย์ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กบัพนกังาน ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทั ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

339,923                   711,432                   -                          34,000                    1,851,989                58,620                     2,995,964                

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                          -                          -                          -                          3,195                       (3,093)                     102                          
                   339,923                    711,432 -                          34,000                    1,855,184                55,527                     2,996,066                

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 21 -                          -                          -                          -                          (33,993)                   -                          (33,993)                   

     สิทธิในหุน้สามญัที่เสนอขายใหก้บัพนกังาน -                          -                          3,541                      -                          -                          -                          3,541                       

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                          3,541                      -                          (33,993)                   -                          (30,452)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                          -                          -                          -                          406,059                   -                          406,059                   

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                          -                          -                          -                          -                          (1,095)                     (1,095)                     

     ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                          -                          -                          -                          -                          58                            58                            
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                          -                          -                          -                          406,059                   (1,037)                     405,022                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 339,923                   711,432                   3,541                      34,000                    2,227,250                54,490                     3,370,636                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุงใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามที่รายงานในงวดก่อน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

สิทธิใน กาํไรจากการ

ทุนเรือนหุน้ หุน้สามญัที่ ประมาณการตามหลกัการ

ที่ออกและ ส่วนเกิน เสนอขายให้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ กบัพนกังาน ตามกฎหมาย จดัสรร โครงการผลประโยชน์พนกังาน บริษทั ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

         339,923          711,432                 726            34,176       2,398,005                                                13                           56,418       3,540,693 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                -                -                -                             3,082 -                                             (2,977)                                          105 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่ 339,923         711,432         726                34,176           2,401,087      13                                               53,441                         3,540,798      

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เพิ่มหุน้สามญั 17,21 85,023           -                -                -                (84,989)         -                                             -                                                 34 

     ส่วนเกินมลูค่าหุน้เพิ่มขึ้น -                1,251             -                -                -                -                                             -                                            1,251 

     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 21 -                -                -                -                (142,781)       -                                             -                                       (142,781)

     สิทธิในหุน้สามญัที่เสนอขายใหก้บัพนกังาน 16 -                -                2,845             -                -                -                                             -                                            2,845 

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 85,023           1,251             2,845             -                (227,770)       -                                             -                                       (138,651)

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                -                -                -                324,953         -                                             -                               324,953         

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                -                -                -                -                -                                             (1,089)                          (1,089)           

     ภาษีเงินไดเ้กี่ยวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                -                -                -                -                -                                             58                                58                  

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                -                -                324,953         -                                             (1,031)                                   323,922 

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 424,946         712,683         3,571             34,176           2,498,270      13                                               52,410                         3,726,069      

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่รายงานในงวดก่อน

(พันบาท)

กาํไรสะสม

ส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพย์

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
13



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 386,704        369,420        324,953        406,059        
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 384,394        350,238        116,906        106,494        
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 9,445            -                2,248            -                
ดอกเบ้ียรับ (1,065)           (1,239)           (8,216)           (13,415)         
ตน้ทุนทางการเงิน 77,018          80,501          25,972          27,813          
ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 68                 -                -                -                
ตั้งค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือและวสัดุสาํรองเคร่ืองจกัร 2,724            4,413            509               444               
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 6,077            (5,442)           (374)              164               
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13                 2,272            (5)                 (13)                
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20,860)         (11,927)         -                -                
เงินปันผลรับ (2,996)           (1,594)           (54,079)         (100,358)       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,641            7,626            3,681            3,681            
ค่าใชจ่้ายสิทธิในหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้กบัพนกังาน 2,845            4,722            2,845            4,722            
ภาษีเงินได้ 38,350          36,952          15,315          15,898          

890,358        835,942        429,755        451,489        
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 22,347          (846,246)       (50,002)         (367,734)       
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 138               (10)                (3,404)           (8,174)           
สินคา้คงเหลือ 4,440            107,341        9,088            52,169          
ลูกหน้ีอ่ืน 1,169            -                566               -                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,230          33,741          2,584            11,056          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,506            (1,383)           5,395            (48)                
เจา้หน้ีการคา้ (234,935)       373,255        (7,527)           175,017        
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -                (1,645)           (64)                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 52,459          90,556          31,325          28,646          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 922               (1,912)           948               (1,917)           
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 760,634        591,284        417,083        340,440        
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (9,091)           (2,503)           (9,091)           (2,488)           
จ่ายภาษีเงินได้ (23,232)         (34,875)         (4,757)           (19,099)         
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 728,311        553,906        403,235        318,853        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
14



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 1,065            1,239            8,216            13,415          
รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                -                54,079          100,358        
รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 1,236            1,194            -                -                
รับเงินปันผลจากบริษทัอ่ืน 2,996            1,594            -                -                
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                -                (80,000)         (240,000)       
รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                -                30,000          400,000        
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                (150,000)       (439,994)       
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (818,993)       (403,920)       (331,090)       (22,552)         
ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 31                 310               5                   13                 
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินและเคร่ืองจกัร (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 44,558          (79,557)         9,330            (5,589)           
อะไหล่เคร่ืองจกัร (6,615)           (13,390)         (2,839)           (6,224)           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,280)           (2,631)           (532)              (1,859)           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (781,002)       (495,161)       (462,831)       (202,432)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (76,311)         (79,867)         (25,012)         (27,249)         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน -                140,000        -                -                
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 69,943          (51,203)         -                -                
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (16,148)         (8,313)           (164)              (174)              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 475,139        161,255        239,018        4,140            
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (255,598)       (155,453)       (85,533)         (56,313)         
เงินปันผลจ่าย (142,781)       (33,993)         (142,781)       (33,993)         
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 1,284            -                1,284            -                
เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ 55,528          (27,574)         (13,188)         (113,589)       

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงนิรวม 

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2,837            31,171          (72,784)         2,832            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 814,630        467,219        341,569        156,214        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 817,467        498,390        268,785        159,046        

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ี-ซ้ือสินทรัพย์ 115,032        116,341        1,367            1,225            

วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน

      หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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