
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 988,314        1,071,292     232,501 380,890 
เงินลงทุนชัว่คราว 4 589,500        337,230        323,400 272,130 
ลูกหน้ีการคา้ 3, 5 1,414,272     1,331,379     428,750        366,908        
ลูกหน้ีอ่ืน 3 156,402        98,306          55,012          57,956          
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3 -               -               60,000 33,000 
สินคา้คงเหลือ 579,262 625,009 112,474 117,825
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,727,750 3,463,216 1,212,137 1,228,709 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 393,592        339,203        -               -               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -               -               2,542,012     2,542,012     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 26,651          26,651          -               -               
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 58,562          58,562          -               -               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 5,006,067     5,409,566     1,351,538     1,500,927     
คา่ความนิยม 17,934          17,934          -               -               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 35,537          40,763          14,347          18,818          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,249 38,900 15,048 11,720 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 21,593 26,256 3,979 5,696 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,600,185 5,957,835 3,926,924 4,079,173 

รวมสินทรัพย์ 9,327,935 9,421,051 5,139,061 5,307,882 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

3



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมนุเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 3 1,172,530 1,136,525 301,002 265,343 
เจา้หน้ีอ่ืน 3 431,016        299,280        118,636 83,266 
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ 60,373 36,441 11,243          7,822            
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 678,151 753,649 248,185 269,222 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 791 982 120               132               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 34,646 21,812 10,277          11,315          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,377,507 2,248,689 689,463 637,100 

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 521,323 1,006,821 256,773 437,209 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 9 -               540               -               85                 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 291,535 277,276 91,662          89,883          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 789 867 783 629 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 813,647 1,285,504 349,218 527,806 

รวมหนีสิ้น 3,191,154 3,534,193 1,038,681 1,164,906 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 10
   ทุนจดทะเบียน 425,194 425,194 425,194 425,194 

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 425,194 425,194 425,194 425,194 
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 716,444 716,444 716,444 716,444 
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย  55,671 55,671 42,671 42,671 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,938,983 4,688,928 2,915,915 2,958,667 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
   การแปลงคา่งบการเงิน -               621 -               -               
   ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมของ
      เงินลงทุนเผ่ือขาย 489 -               156 -               
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,136,781 5,886,858 4,100,380 4,142,976 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,327,935 9,421,051 5,139,061 5,307,882 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

5



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3 2,255,069     2,030,288     608,453        538,961        
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 2,199           1,846           -               662              
รายไดอ่ื้น 3 18,234         19,966         39,272         77,883         
รวมรายได้ 2,275,502     2,052,100     647,725        617,506        

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 3 1,870,580     1,702,995     442,134        397,775        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 29,022         29,637         10,157         9,842           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 137,818        135,224        77,176         74,587         
หน้ีสงสยัจะสูญของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย
   และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3, 7 -               -               -               56,879         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -               -               271              -               
ตน้ทุนทางการเงิน 13,809         19,816         5,464           6,615           
รวมค่าใช้จ่าย 2,051,229     1,887,672     535,202        545,698        

ส่วนแบ่งก าไรในเงินลงทุนบริษทัร่วม 25,712         18,278         -               -               
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 249,985        182,706        112,523        71,808         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (24,654)        (14,762)        (10,545)        (9,242)          
ก าไรส าหรับงวด 225,331        167,944        101,978        62,566         

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 12 0.53             0.39             0.24             0.15             

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

ก าไรส าหรับงวด 225,331        167,944        101,978        62,566         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน -               (100)             -               -               
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 547              -               183              -               
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (58)               -               (27)               -               
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ 489              (100)             156              -               

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 225,820 167,844 102,134 62,566

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3, 11 6,284,808     6,194,380     1,664,410     1,724,119     
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 5,624           5,438           -               -               
รายไดอ่ื้น 3 52,738         73,010         113,709        159,968        
รวมรายได้ 6,343,170     6,272,828     1,778,119     1,884,087     

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 3 5,281,297     5,282,259     1,235,290     1,276,958     
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 83,262         88,632         29,705         29,974         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 414,603        419,067        231,569        237,066        
หน้ีสงสยัจะสูญของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย
   และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 3, 7 -               -               -               56,879         
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -               -               501              2,279           
ตน้ทุนทางการเงิน 46,192         65,693         17,895         21,545         
รวมค่าใช้จ่าย 5,825,354     5,855,651     1,514,960     1,624,701     

ส่วนแบ่งก าไรในเงินลงทุนบริษทัร่วม 6 68,600         52,246         -               -               
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 586,416        469,423        263,159        259,386        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (55,735)        (32,643)        (25,285)        (27,350)        
ก าไรส าหรับงวด 530,681        436,780        237,874        232,036        

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 12 1.25             1.03             0.56             0.55             

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

ก าไรส าหรับงวด 530,681        436,780        237,874        232,036        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (621)             (4,322)          -               -               
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 547              -               183              -               
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (58)               -               (27)               -               
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้ (132)             (4,322)          156              -               

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 530,549 432,458 238,030 232,036

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างจากการ รวม
ทุนเรือนหุน้ เปล่ียนแปลงใน องคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ มูลคา่ยติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เงินลงทุนเผ่ือขาย ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559          425,194          716,444            55,671       4,332,233              1,291 -                                        1,291       5,530,833 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                -                -                (250,863)       -                -                       -                    (250,863)       
รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                -                (250,863)       -                -                       -                    (250,863)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
     ก  าไร -                -                -                436,780        -                -                       -                    436,780        
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                -                -                -                (4,322)           -                       (4,322)               (4,322)           
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                -                -                436,780        (4,322)           -                       (4,322)               432,458        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 425,194        716,444        55,671          4,518,150     (3,031)           -                       (3,031)               5,712,428     

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างจากการ รวม
ทุนเรือนหุน้ เปล่ียนแปลงใน องคป์ระกอบอ่ืน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ มูลคา่ยติุธรรมของ ของส่วนของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เงินลงทุนเผ่ือขาย ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560          425,194          716,444            55,671       4,688,928                 621                          -                       621       5,886,858 

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 13 -                -                -                (280,626)       -                -                       -                    (280,626)       
รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -                -                (280,626)       -                -                       -                    (280,626)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
     ก  าไร -                -                -                530,681        -                -                       -                    530,681        
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                -                -                -                (621)              489                      (132)                  (132)              
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                -                -                530,681        (621)              489                      (132)                  530,549        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 425,194        716,444        55,671          4,938,983     -                489                      489                   6,136,781     

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างจากการ
ทนุเรือนหุ้น เปล่ียนแปลงใน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง มลูคา่ยติุธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินลงทนุเผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559           425,194           716,444             42,671        2,910,847 -                                   4,095,156 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                 -                 -                 (250,863)        -                            (250,863)        
รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (250,863)        -                            (250,863)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
     ก  าไร                     -   -                 -                 232,036         -                            232,036         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 425,194         716,444         42,671           2,892,020      -                            4,076,329      

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างจากการ
ทนุเรือนหุ้น เปล่ียนแปลงใน
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง มลูคา่ยติุธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงินลงทนุเผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560           425,194           716,444             42,671        2,958,667 -                                   4,142,976 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                 -                 -                 (280,626)        -                            (280,626)        
รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (280,626)        -                            (280,626)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
     ก  าไร -                 -                 -                 237,874         -                            237,874         
     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                 -                 -                 -                 156                           156                
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                 -                 -                 237,874         156                           238,030         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 425,194         716,444         42,671           2,915,915      156                           4,100,380      

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 530,681        436,780        237,874        232,036        
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ
ภาษีเงินได้ 55,735          32,643          25,285          27,350          
ตน้ทุนทางการเงิน 46,192          65,693          17,895          21,545          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 588,818        615,773        189,095        168,414        
ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,029            2,845            21                 -                
ดอกเบ้ียรับ (8,390)          (6,642)          (5,568)          (7,809)          
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (6,437)          6,355            (729)              (400)              
หน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย
   และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                -                -                56,879          
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,224)          (2,266)          (202)              (1,867)          
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (891)              (548)              14                 -                
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (68,600)        (52,246)        -                -                
เงินปันผลรับ (3,692)          (8,394)          -                (31,199)        
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 22,760          21,995          7,790            7,470            

1,155,981     1,111,988     471,475        472,419        
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (82,987)        (7,376)          (61,804)        (3,876)          
ลูกหน้ีอ่ืน (58,001)        (35,552)        3,042            37,900          
สินคา้คงเหลือ 52,184          92,002          6,080            8,384            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 4,042            8,751            1,717            (678)              

เจา้หน้ีการคา้ 36,916          (176,264)      35,823          (42,210)        

เจา้หน้ีอ่ืน 132,082        76,912          35,627          28,558          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (78)                73                 155               40                 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 1,240,139     1,070,534     492,115        500,537        
ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก (8,501)          (1,288)          (6,011)          (1,000)          
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (44,308)        (42,702)        (29,678)        (40,572)        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงาน 1,187,330     1,026,544     456,426        458,965        

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 8,293            6,492            5,470            7,659            

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (251,723)      17,563          (51,087)        67,918          
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                -                -                31,199          
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 14,211          13,505          -                -                
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืน 3,692            8,394            -                -                

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                -                (120,000)      (400,000)      
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                -                93,000          480,000        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (151,950)      (412,271)      (31,210)        (275,328)      
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,317            866               22                 -                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,316)          (8,978)          (661)              (3,681)          
เงินจ่ายจากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                -                -                (100,000)      
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (381,476)      (374,429)      (104,466)      (192,233)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบ้ียจ่าย (45,805)        (64,879)        (17,956)        (21,477)        
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึน
   จากสญัญาเช่าการเงิน (731)              (688)              (97)                (92)                
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                77,383          -                77,383          
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มื (561,670)      (557,854)      (201,670)      (188,854)      
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (280,626)      (250,863)      (280,626)      (250,863)      
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (888,832)      (796,901)      (500,349)      (383,903)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (82,978)        (144,786)      (148,389)      (117,171)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,071,292     1,000,011     380,890        383,328        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 988,314        855,225        232,501        266,157        

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน 23,932          27,743          3,421            24,144          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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