บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

(บาท)
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
วัสดุสาํ รองเครื่ องจักร
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อะไหล่เครื่ องจักร
เงินมัดจําค่าซื้ อที่ดิน
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

5
6
4, 7
4, 8
4
9

975,360,586
137,598,212
1,295,658,986
18,718,395
585,522,645
39,566,830
57,458,427
3,109,884,081

1,040,520,098
34,060,800
1,220,063,288
14,560,250
580,299,210
57,526,139
56,846,815
3,003,876,600

375,235,128
137,598,212
442,054,904
96,816,430
260,000,000
94,139,690
8,075,970
1,648,682
1,415,569,016

427,887,015
34,060,800
465,687,865
50,292,287
240,000,000
106,789,984
16,189,064
3,712,250
1,344,619,265

10
11
12
13
14

233,463,100
26,651,146
63,167,000
6,125,190,946
120,046,862
17,934,556
48,337,080
19,921,589
49,187,058
6,703,899,337

180,866,982
26,651,146
63,167,000
6,391,771,143
98,424,823
9,780,488
17,934,556
56,278,068
25,184,549
48,841,370
6,918,900,125

2,461,890,702
1,530,439,757
52,121,985
19,188,794
4,654,972
5,603,412
4,073,899,622

2,451,554,702
1,692,224,263
47,468,817
9,780,488
19,609,233
3,098,957
5,604,317
4,229,340,777

9,813,783,418

9,922,776,725

5,489,468,638

5,573,960,042

15
16

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

17

-

12,204

-

-

17
4, 18
4

1,121,458,291
-

2,130,634
1,104,788,481
-

334,039,159
1,184,523

370,903,639
5,180,708

17

665,239,537

572,078,721

251,203,986

226,463,230

17

655,346
66,454,844
33,908,083
297,693,360
2,185,409,461

2,643,953
128,238,900
51,089,033
331,353,718
2,192,335,644

4,727,718
17,791,560
95,282,054
704,229,000

353,698
17,880,718
11,382,485
97,805,115
729,969,593

2,245,779,070
1,817,466
161,745,031
1,555,515
2,410,897,082

2,700,730,848
154,404,774
2,595,753
2,857,731,375

749,698,917
50,675,133
1,284,786
801,658,836

978,702,903
47,348,443
2,358,479
1,028,409,825

4,596,306,543

5,050,067,019

1,505,887,836

1,758,379,418

19

17
17
20

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2557

2556

2557

2556

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
สิ ทธิในหุน้ สามัญที่เสนอขายให้กบั พนักงาน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

22

22
21

426,711,809

426,711,809

426,711,809

426,711,809

425,193,894
716,443,452
-

424,945,994
712,682,809
6,871,234

425,193,894
716,443,452
-

424,945,994
712,682,809
6,871,234

55,671,181
4,015,964,242

55,671,181
3,672,263,018

42,671,181
2,799,272,275

42,671,181
2,628,409,406

4,204,106
5,217,476,875

275,470
4,872,709,706

3,983,580,802

3,815,580,624

9,813,783,418

9,922,776,725

5,489,468,638

5,573,960,042

23

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
อาคารและอุปกรณ์
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุน
บริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน

4, 24, 28 8,083,985,458
4, 10
3,655,000
4
7,403,328
-

8,973,395,413
2,996,250
2,360,172
-

2,622,935,568
71,758,482
18,127,017
1,482,330

2,950,261,921
54,078,856
16,410,559
4,644,021

83,614,880
8,178,658,666

121,078,819
218,134,548
9,317,965,202

187,061,609
2,901,365,006

37,583,107
267,710,213
3,330,688,677

6,666,702,894
126,354,963
578,716,454
203,914
7,371,978,225

7,404,067,679
132,893,837
588,233,313
13,329,176
8,138,524,005

1,958,340,692
42,075,021
334,295,373
2,334,711,086

2,229,664,717
28,914,265
383,801,329
2,642,380,311

59,259,117
865,939,558
(146,678,628)
719,260,930
(69,425,962)
649,834,968

28,903,167
1,208,344,364
(157,261,889)
1,051,082,475
(84,983,600)
966,098,875

566,653,920
(54,352,721)
512,301,199
(35,304,586)
476,996,613

688,308,366
(55,541,909)
632,766,457
(31,074,526)
601,691,931

1.53

2.27

1.12

1.42

4

26

11

27

29

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักการ
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
20
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื 16
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2557
2556

649,834,968

-

(บาท)
966,098,875
476,996,613

601,691,931

(1,305,375)

-

2,862,016

3,928,636
3,928,636

(98,413)
520,138
(883,650)

-

(188,607)
2,673,409

653,763,604

965,215,225

476,996,613

604,365,340

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เพิม่ หุ ้นสามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
สิ ทธิในหุ ้นสามัญที่เสนอขายให้กบั พนักงาน
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

22
30
21

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
สํ าหรั บโครงการผลประโยชน์ พนักงาน - สุ ทธิจากภาษี
- อื่นๆ
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

23

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

สิ ทธิใน
หุ ้นสามัญที่
เสนอขายให้
กับพนักงาน

339,923,287

711,432,209

725,654

85,022,707
85,022,707

1,250,600
1,250,600

6,145,580
6,145,580

กําไรสะสม
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
39,175,809

ยังไม่ได้
จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลต่างจากอัตรา
การแปลงค่า
งบการเงิน

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

3,057,452,723

373,883

4,149,083,565

-

(84,988,907)
(249,019,064)
(334,007,971)

-

33,800
1,250,600
(249,019,064)
6,145,580
(241,589,084)

-

-

-

-

966,098,875

-

966,098,875

-

-

-

-

(785,237)
965,313,638

(98,413)
(98,413)

(785,237)
(98,413)
965,215,225

424,945,994

712,682,809

6,871,234

16,495,372

(16,495,372)

55,671,181

3,672,263,018

275,470

4,872,709,706

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
สํ าหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

424,945,994

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

712,682,809

สิ ทธิ ใน
หุ ้นสามัญที่
เสนอขายให้
กับพนักงาน

6,871,234

องค์ประกอบอื่น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลต่างจากอัตรา
การแปลงค่า
งบการเงิน

กําไรสะสม
ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

ยังไม่ได้
จัดสรร

55,671,181

3,672,263,018

275,470

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

4,872,709,706

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
เพิม่ หุ ้นสามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
สิ ทธิ ในหุ ้นสามัญที่เสนอขายให้กบั พนักงาน
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- อื่นๆ
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

22

247,900

30
21

247,900

3,760,643
3,760,643

(6,871,234)
(6,871,234)

-

247,900

-

-

(306,133,744)
(306,133,744)

-

-

3,760,643
(306,133,744)
(6,871,234)
(308,996,435)

-

649,834,968

-

-

-

-

649,834,968

-

-

-

-

649,834,968

3,928,636
3,928,636

3,928,636
653,763,604

4,015,964,242

4,204,106

5,217,476,875

425,193,894

716,443,452

-

55,671,181

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรื อนหุ ้น
มูลค่าหุ ้น

339,923,287

711,432,209

22

85,022,707
-

1,250,600

30

85,022,707

1,250,600

สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เพิ่มหุ ้นสามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
สิ ทธิในหุ ้นสามัญที่เสนอขายให้กบั พนักงาน
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น

ส่ วนเกิน

ที่ออกและ
ชําระแล้ว

หมายเหตุ

21

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ ทธิใน
กําไรสะสม
หุ ้นสามัญที่
เสนอขายให้
ทุนสํารอง
ยังไม่ได้
กับพนักงาน

ตามกฎหมาย
(บาท)

725,654

6,145,580
6,145,580

34,175,809

จัดสรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

2,366,546,265

3,452,803,224

-

(84,988,907)
-

33,800
1,250,600

-

(249,017,920)
(334,006,827)

(249,017,920)
6,145,580
(241,587,940)

-

-

-

-

601,691,931

601,691,931

-

-

-

-

2,673,409
604,365,340

2,673,409
604,365,340

(8,495,372)
2,628,409,406

3,815,580,624

‐ กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน ‐ สุทธิจากภาษี

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฏหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

23

424,945,994

712,682,809

6,871,234

8,495,372
42,671,181

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
สํ าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เพิ่มหุ ้นสามัญ
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
สิ ทธิในหุ ้นสามัญที่เสนอขายให้กบั พนักงาน
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
กําไร
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสํ าหรั บปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

22
30
21

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
สิ ทธิใน
หุ ้นสามัญที่
เสนอขายให้
ทุนสํารอง
ยังไม่ได้
กับพนักงาน ตามกฎหมาย
จัดสรร
(บาท)

424,945,994

712,682,809

6,871,234

247,900
247,900

3,760,643
3,760,643

(6,871,234)
(6,871,234)

425,193,894

716,443,452

-

42,671,181

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

2,628,409,406

3,815,580,624

-

(306,133,744)
(306,133,744)

247,900
3,760,643
(306,133,744)
(6,871,234)
(308,996,435)

-

476,996,613
476,996,613

476,996,613
476,996,613

2,799,272,275

3,983,580,802

42,671,181

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กลับรายการค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
อาคารและอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจําค่าซื้อที่ดินลดลง
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือและวัสดุสาํ รอง
เครื่ องจักร
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
สํารองค่าใช้จ่ายจากการฟ้องร้องคดีความ
กําไรจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้เงินปันผลรับ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จ่ายสิ ทธิในหุ ้นสามัญที่เสนอขายให้กบั พนักงาน
(กลับรายการ)
ภาษีเงินได้

649,834,968

966,098,875

476,996,613

601,691,931

838,907,922

769,089,989

258,762,408

239,569,267

12,000,924
9,780,488
(7,403,328)
146,678,628 #
-

(121,078,819)
17,455,366
(2,360,172)
157,261,889 #
67,957

94,586
9,780,488
(18,127,017)
54,352,721 #
-

(37,583,107)
2,248,820
(16,410,559)
55,541,909
-

6,460,772
4,094,375
5,000,000
(47,522,478)
2,004,795
(28,903,167)
(2,996,250)
22,542,850

216,809
(186,129)
(1,787,573)
(71,758,482)
8,749,849

2,304,634
44,242
5,000,000
(1,997,538)
(54,078,856)
5,429,538

6,154,579
84,983,600
1,838,354,161

(3,823,130)
35,304,586
748,575,729

6,154,579
31,074,526
838,989,386

7,603,872
270,940
#
#
(1,970,448)
(59,259,117)
(3,655,000)
22,393,161
(3,823,130)
69,425,962
1,680,785,842

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(75,322,353)
(4,158,145)
(12,827,307)
(611,612)
3,582,948
16,563,827
(33,138,385)
(1,040,238)
1,573,834,577
(15,052,905)
(81,343,952)
1,477,437,720

356,697,951
16,222,504
24,568,646
15,720,760
(3,274,816)
(361,253,096)
13,399,546
(43,768)
1,900,391,888
(11,449,195)
(61,618,826)
1,827,323,867

23,693,575
(46,524,145)
12,433,485
2,218,893
905
(36,738,631)
(3,996,184)
(1,630,401)
(1,073,693)
696,959,533
(5,423,159)
(30,451,526)
661,084,848

57,040,338
2,087,098
50,699,368
3,075,312
3,563,725
(112,127,714)
1,833,892
(5,334,143)
2,031,419
841,858,681
(9,633,095)
(24,378,930)
807,846,656

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
ซื้อเงินลงทุนชัว่ คราว
รับเงินปันผลจากบริ ษทั ย่อย
รับเงินปันผลจากบริ ษทั ร่ วม
รับเงินปันผลจากบริ ษทั อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
วัสดุสาํ รองและอะไหล่เครื่ องจักร (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

7,403,328
(103,537,412)
6,663,000
3,655,000
(630,439,833)
3,381,264
(3,662,730)
(7,856,460)
(724,393,843)

1,805,493
(34,060,800)
1,236,000
2,996,250
(1,356,125,497)
2,805,814
85,700,478
(12,102,934)
(10,789,139)
(1,318,534,335)

17,971,692
(103,537,412)
71,758,482
(1,230,000,000)
1,210,000,000
(10,336,000)
(105,335,886)
1,792,270
3,459,927
(4,473,860)
(148,700,787)

15,973,956
(34,060,800)
54,078,856
(1,510,000,000)
1,610,000,000
(150,000,000)
(577,951,010)
2,479,814
100,382
(1,425,712)
(590,804,514)

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556

สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์รีซีทลดลง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินสดจ่ายจากสิ ทธิในหุ ้นสามัญที่เสนอขายพนักงาน
เงินสดรับจากการออกหุ ้นสามัญ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(143,918,453)
(12,204)
(2,130,634)
(171,142)
205,287,760
(569,795,000)
(306,133,744)
(5,338,515)
4,008,543
(818,203,389)

(153,256,583)
(12,204)
(23,161,949)
(23,069,214)
690,691,833
(526,358,074)
(249,017,919)
1,284,400
(282,899,710)

(52,173,534)
(353,698)
17,200,000
(222,245,000)
(306,133,744)
(5,338,515)
4,008,543
(565,035,948)

(53,937,943)
(333,406)
341,383,191
(170,102,473)
(249,017,919)
1,284,400
(130,724,150)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ (65,159,512)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 1,040,520,098
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 975,360,586

225,889,822
814,630,276
1,040,520,098

(52,651,887)
427,887,015
375,235,128

86,317,992
341,569,023
427,887,015

128,238,900

4,727,718

17,880,718

รายการที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้คา่ ซื้ อสิ นทรัพย์

66,454,844

