บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
งบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556
และ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 งบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ือหุ ้นรวมและ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2556 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลการเงินระหว่างกาล)
ของบริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนอข้อมูลทางการเงิน
รวมระหว่างกาลเหล่านี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่ วนใหญ่เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีและการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดกว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีทาํ ให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สําคัญทั้งหมดซึ่ ง
อาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุ ป
ข้า พเจ้า ไม่ พ บสิ่ ง ที่ เป็ นเหตุ ใ ห้เ ชื่ อ ว่า ข้อ มูล ทางการเงิ น ระหว่า งกาลดัง กล่ าว ไม่ ไ ด้จดั ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล ในสาระสําคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
โดยมิได้เป็ นการให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลข้อ 2
และ 3 ซึ่ ง ได้อ ธิ บ ายถึ ง ผลกระทบต่ อ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยจากการนํา นโยบายการบัญ ชี ใ หม่ มาถื อ ปฏิ บ ัติต้ งั แต่ ว นั ที่
1 มกราคม 2556 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่แสดงเป็ น
ข้อมูลเปรี ยบเทียบ เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหลังจากปรับปรุ งรายการตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุขอ้ 2 และ 3
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุ งแล้วและเห็นว่ามีความเหมาะสมและได้ปรับปรุ งโดยถูกต้องแล้ว นอกจากนี้งบกําไร
ขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิ จการ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2555 ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบได้ปรับปรุ งรายการตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมาย
เหตุขอ้ 2 และ 3 แล้ว ข้าพเจ้าได้สอบทานรายการปรับปรุ งและไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่ารายการปรับปรุ งดังกล่าวไม่
เหมาะสมหรื อไม่ได้ปรับปรุ งโดยถูกต้อง

(นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4195
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
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