
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,000,010,533       975,360,586        383,328,001 375,235,128 
เงินลงทุนชัว่คราว 6 268,887,893         137,598,212        254,376,185 137,598,212 
ลูกหน้ีการคา้ 4, 7 1,310,667,695       1,295,658,986     385,102,994        442,054,904        
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 8 110,337,444         76,176,822          86,272,170          98,465,112          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                        -                       150,000,000 260,000,000 
สินคา้คงเหลือ 9 737,742,748 660,272,609 138,570,055 140,932,203
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,427,646,313 3,145,067,215 1,397,649,405 1,454,285,559 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 279,695,332         233,463,100        -                      -                      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                       2,461,890,702     2,461,890,702     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 26,651,146           26,651,146          -                      -                      
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 58,651,750           63,167,000          -                      -                      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 5,704,565,316       6,209,332,265     1,397,841,264     1,543,845,199     
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 17,934,556           17,934,556          -                      -                      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 42,411,950           48,337,080          19,056,630          19,188,794          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 35,043,857 19,921,589 11,506,252 4,654,972 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 40,930,323 49,909,467 4,869,421 5,603,412 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,205,884,230 6,668,716,203 3,895,164,269 4,035,183,079 

รวมสินทรัพย์ 9,633,530,543 9,813,783,418 5,292,813,674 5,489,468,638 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 4, 18 1,233,328,072 1,121,458,291 316,237,953 334,039,159 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 300,069,500         297,693,360        66,320,039 96,466,577 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 39,999,734 66,454,844 5,962,065            4,727,718            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 739,325,859 665,239,537 251,384,742 251,203,986 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 924,564 655,346 123,972               -                      

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 19,768,667 33,908,083 19,662,702          17,791,560          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,333,416,396 2,185,409,461 659,691,473 704,229,000 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 1,502,353,211 2,245,779,070 448,314,175 749,698,917 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17 1,521,761             1,817,466            217,682               -                      
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 264,550,762 161,745,031 88,811,073          50,675,133          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 855,416 1,555,515 623,616 1,284,786 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,769,281,150 2,410,897,082 537,966,546 801,658,836 

รวมหนีสิ้น 4,102,697,546 4,596,306,543 1,197,658,019 1,505,887,836 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21
   ทุนจดทะเบียน 426,711,809 426,711,809 426,711,809 426,711,809 

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 425,193,894 425,193,894 425,193,894 425,193,894 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 21 716,443,452 716,443,452 716,443,452 716,443,452 
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ 22
ทุนสาํรองตามกฎหมาย  55,671,181 55,671,181 42,671,181 42,671,181 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,332,232,940 4,015,964,242 2,910,847,128 2,799,272,275 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

หน่วยงานต่างประเทศ 22 1,291,530 4,204,106 -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,530,832,997 5,217,476,875 4,095,155,655 3,983,580,802 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,633,530,543 9,813,783,418 5,292,813,674 5,489,468,638 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4, 23, 27 8,644,459,275 8,083,985,458 2,472,454,872 2,622,935,568 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1,026,601            -                     1,495,263 1,482,330 
รายไดอ่ื้น 4 171,666,350 94,673,208 215,334,221 276,947,108 

รวมรายได้ 8,817,152,226 8,178,658,666 2,689,284,356 2,901,365,006 

ค่าใช้จ่าย 25
ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 7,392,472,263 6,666,702,894 1,861,941,824 1,958,340,692 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 134,448,446 126,354,963 43,706,172 42,075,021 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 546,047,894 578,716,454 318,175,678 334,295,373 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                      203,914 -                     -                     
ตน้ทุนทางการเงิน 115,772,029 146,678,628 40,425,848 54,352,721 

รวมค่าใช้จ่าย 8,188,740,632 7,518,656,853 2,264,249,522 2,389,063,807 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 56,459,232          59,259,117         -                     -                     

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 684,870,826 719,260,930 425,034,834 512,301,199 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (43,332,821) (69,425,962) (38,389,586) (35,304,586)
กาํไรสําหรับปี 641,538,005 649,834,968 386,645,248 476,996,613 

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 28 1.51 1.53 0.91 1.12 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กาํไรสําหรับปี 641,538,005 649,834,968 386,645,248 476,996,613

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการ

   ผลประโยชน์พนกังาน 20 (87,235,099)         -                     (31,825,177)       -                     

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ

   กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 16 8,577,597            -                     3,366,586          -                     

รายการทีอ่าจถูกจัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่าหน่วยงาน

   ต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,912,576) 3,928,636 -                     -                     

กาํไรเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงินได้ (81,570,078)         3,928,636           (28,458,591)       -                     

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 559,967,927        653,763,604       358,186,657 476,996,613

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย         
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่นของ

สิทธิใน ส่วนของผูถ้ือหุน้
ทุนเรือนหุน้ หุน้สามญัที่ ผลต่างจากอตัรา

ที่ออกและ ส่วนเกิน เสนอขายให้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า รวมส่วนของ

หมาย ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กบัพนกังาน ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 424,945,994     712,682,809     6,871,234        55,671,181       3,672,263,018     275,470                      4,872,709,706      

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เพิ่มหุน้สามญั 21 247,900 -                    -                   -                    -                       -                              247,900                 

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั -                    3,760,643 -                   -                    -                       -                              3,760,643              

     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 29 -                    -                    -                   -                    (306,133,744)       -                              (306,133,744)        

     สิทธิในหุน้สามญัที่เสนอขายใหก้บัพนกังาน -                    -                    (6,871,234)       -                    -                       -                              (6,871,234)            

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                    -                    -                   -                    649,834,968        -                              649,834,968          

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                    -                    -                   -                    -                       3,928,636                   3,928,636              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                    -                   -                    649,834,968        3,928,636                   653,763,604          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 425,193,894     716,443,452     -                   55,671,181       4,015,964,242     4,204,106                   5,217,476,875      

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย         
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอื่น

ส่วนของผูถ้ือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากอตัรา

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า รวมส่วนของ
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 425,193,894         716,443,452         55,671,181        4,015,964,242      4,204,106              5,217,476,875       

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 29 -                       -                       -                    (246,611,805)        -                        (246,611,805)         
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                       -                       -                    (246,611,805)        -                        (246,611,805)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                       -                       -                    641,538,005         -                        641,538,005          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                       -                       -                    (78,657,502)          (2,912,576)             (81,570,078)           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                       -                       -                    562,880,503         (2,912,576)             559,967,927          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 425,193,894         716,443,452         55,671,181        4,332,232,940      1,291,530              5,530,832,997       

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย         
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สิทธิใน
ทุนเรือนหุน้ หุน้สามญัที่

ที่ออกและ ส่วนเกิน เสนอขายให้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ
หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ กบัพนกังาน ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557              424,945,994      712,682,809          6,871,234        42,671,181        2,628,409,406        3,815,580,624 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เพิ่มหุน้สามญั 21 247,900                   -                   -                   -                   -                        247,900                
     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั -                           3,760,643         -                   -                   -                        3,760,643             
     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 29 -                           -                   -                   -                   (306,133,744)        (306,133,744)        
     สิทธิในหุน้สามญัที่เสนอขายใหก้บัพนกังาน -                           -                   (6,871,234)       -                   -                        (6,871,234)            
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 247,900                   3,760,643         (6,871,234)       -                   (306,133,744)        (308,996,435)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                           -                   -                   -                   476,996,613         476,996,613         
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                           -                   -                   -                   476,996,613         476,996,613         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 425,193,894            716,443,452     -                   42,671,181       2,799,272,275      3,983,580,802      

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย         
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558               425,193,894         716,443,452          42,671,181      2,799,272,275        3,983,580,802 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 29 -                            -                      -                     (246,611,804)      (246,611,804)        
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                            -                      -                     (246,611,804)      (246,611,804)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร -                            -                      -                     386,645,248       386,645,248          
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                            -                      -                     (28,458,591)        (28,458,591)          
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                            -                      -                     358,186,657       358,186,657          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 425,193,894             716,443,452       42,671,181        2,910,847,128    4,095,155,655      

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 641,538,005         649,834,968        386,645,248         476,996,613        

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 858,105,414         838,907,922        251,506,244         258,762,408        

ตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17,679,898           12,000,924          -                        94,586                 

ดอกเบ้ียรับ (11,760,124)          (7,403,328)           (16,349,424)          (18,127,017)         

ตน้ทุนทางการเงิน 115,772,029         146,678,628        40,001,044           54,352,721          

ตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (กลบัรายการ) (18,904,078)          7,603,872            355,098                216,809               

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (816,769)               270,940               (20,061)                 (186,129)              

กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (59,365)                 (1,970,448)           (247,017)               (1,787,573)           

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (56,459,232)          (59,259,117)         -                        -                       

เงินปันผลรับ (2,465,000)            (3,655,000)           -                        (71,758,482)         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29,257,582           22,393,161          10,566,733           8,749,849            

กลบัรายการค่าใชจ่้ายสิทธิในหุน้สามญั

   ท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน -                        (3,823,130)           -                        (3,823,130)           

ภาษีเงินได้ 43,332,821           69,425,962          38,389,586           35,304,586          

1,615,221,181      1,671,005,354     710,847,451         738,795,241        

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (15,299,603)          (75,322,353)         57,090,075           23,693,575          

ลูกหน้ีอ่ืน (34,160,622)          (4,769,757)           11,330,638           (44,305,252)         

สินคา้คงเหลือ (58,566,061)          (16,490,037)         2,007,050             15,965,291          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,066,569             3,582,948            733,991                905                      

เจา้หน้ีการคา้ 112,631,566         16,563,827          (17,919,311)          (36,738,631)         

เจา้หน้ีอ่ืน 4,382,641             (33,138,385)         (29,831,164)          (5,626,585)           

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (700,099)               (1,040,238)           (661,170)               (1,073,693)           

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,629,575,572      1,560,391,359     733,597,560         690,710,851        

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (13,686,950)          (15,052,905)         (4,255,970)            (5,423,159)           

จ่ายภาษีเงินได้ (64,016,907)          (81,343,952)         (40,003,137)          (30,451,526)         

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,551,871,715      1,463,994,502     689,338,453         654,836,166        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 11,760,124           7,403,328            17,211,728           17,971,692          

ซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (131,289,681)        (103,537,412)       (116,777,973)        (103,537,412)       

รับเงินปันผลจากบริษทัยอ่ย -                        -                       -                        71,758,482          

รับเงินปันผลจากบริษทัร่วม 10,227,000           6,663,000            -                        -                       

รับเงินปันผลจากบริษทัอ่ืน 2,465,000             3,655,000            -                        -                       

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                        -                       (760,000,000)        (1,230,000,000)    

รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                        -                       870,000,000         1,210,000,000     

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                       -                        (10,336,000)         

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (381,302,668)        (620,659,345)       (99,559,858)          (95,627,277)         

ขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,638,358             3,381,264            247,040                1,792,270            

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,923,350)            (7,856,460)           (4,182,863)            (4,473,860)           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (493,425,217)        (710,950,625)       (93,061,926)          (142,452,105)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (114,966,310)        (143,918,453)       (39,715,404)          (52,173,534)         

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารลดลง -                        (12,204)                -                        -                       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง -                        (2,130,634)           -                        -                       

จ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (750,936)               (171,142)              (51,445)                 (353,698)              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 45,900,000           205,287,760        -                        17,200,000          

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (717,367,500)        (569,795,000)       (301,805,000)        (222,245,000)       

เงินปันผลจ่าย (246,611,805)        (306,133,744)       (246,611,805)        (306,133,744)       

เงินสดจ่ายจากสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายพนกังาน -                        (5,338,515)           -                        (5,338,515)           

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั -                        4,008,543            -                        4,008,543            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,033,796,551)     (818,203,389)       (588,183,654)        (565,035,948)       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 24,649,947           (65,159,512)         8,092,873             (52,651,887)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 975,360,586         1,040,520,098     375,235,128         427,887,015        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1,000,010,533      975,360,586        383,328,001         375,235,128        

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 39,999,734           66,454,844          5,962,065             4,727,718            

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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