
บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,884,624,662      1,071,291,879      152,018,139 380,890,155 

เงินลงทุนชัว่คราว 6 454,519,390         337,229,839         102,140,977 272,129,937 
ลูกหน้ีการคา้ 4, 7 1,391,401,332      1,331,378,945      412,358,922       366,908,456       
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 8 128,070,553         98,305,719           60,333,002         57,955,723         
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 200,000,000         -                       260,000,000 33,000,000 
สินคา้คงเหลือ 9 427,864,729 625,009,025 105,424,200 117,824,687

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,486,480,666 3,463,215,407 1,092,275,240 1,228,708,958 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 417,770,204         339,203,588         -                     -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                       -                       2,542,012,202    2,542,012,202    
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 10 349,852,475         -                       350,500,100       -                     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 26,651,146           26,651,146           -                     -                     
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 58,561,500           58,561,500           -                     -                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 4,113,915,380      5,409,565,654      1,299,227,034    1,500,926,981    
ค่าความนิยม 17,934,556           17,934,556           -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 15 38,311,768           40,762,703           13,028,812         18,818,366         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 37,962,075 38,899,915 15,986,496 11,719,613 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 24,529,412 26,256,412 4,137,969 5,696,212 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,085,488,516 5,957,835,474 4,224,892,613 4,079,173,374 

รวมสินทรัพย์ 9,571,969,182 9,421,050,881 5,317,167,853 5,307,882,332 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 200,000,000         -                       200,000,000       -                     
เจา้หน้ีการคา้ 4, 18 1,216,101,805 1,136,524,734 301,319,824 265,343,292 
เจา้หน้ีอ่ืน 4, 19 357,524,260         299,279,886         71,315,573 83,265,643 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 109,896,696 36,442,113 11,772,917         7,822,403           
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 537,335,680 753,648,603 202,122,959 269,222,288 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 539,647 982,116 85,272                132,410              
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 43,195,878 21,811,781 17,161,650         11,314,863         

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,464,593,966 2,248,689,233 803,778,195 637,100,899 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 469,485,558 1,006,821,238 235,085,559 437,208,518 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17 -                       539,645               -                     85,272                
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 217,145,726 277,275,872 88,111,461         89,883,287         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 774,072 866,814 769,994 629,240 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 687,405,356 1,285,503,569 323,967,014 527,806,317 

รวมหนีสิ้น 3,151,999,322 3,534,192,802 1,127,745,209 1,164,907,216 

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 21
   ทุนจดทะเบียน 425,193,894 425,193,894 425,193,894 425,193,894 

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 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 

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ 22

ทุนส ารองตามกฎหมาย  55,671,181 55,671,181 42,671,181 42,671,181 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,221,455,086 4,688,928,052 3,005,114,117 2,958,666,589 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

หน่วยงานต่างประเทศ 22 -                       621,500 -                     -                     

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 1,206,247 -                       -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,419,969,860 5,886,858,079 4,189,422,644 4,142,975,116 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,571,969,182 9,421,050,881 5,317,167,853 5,307,882,332 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 4, 23, 27 8,593,221,648 8,298,781,923 2,265,599,811 2,251,040,643 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 4, 11 134,082,547 867,919 -                   -                   
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 7,516,693          3,418,869          -                   -                   
รายไดอ่ื้น 4 67,462,174 94,287,537 144,670,078 185,321,882 
รวมรายได้ 8,802,283,062 8,397,356,248 2,410,269,889 2,436,362,525 

ค่าใช้จ่าย 25
ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ 4 7,262,153,120 7,062,208,155 1,676,936,048 1,670,850,744 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 4 105,465,402 115,510,143 37,591,141 38,659,092 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 4 574,558,233 554,280,876 314,060,177 311,464,218 
หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย
   และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 4, 11 -                     -                     -                   56,878,500 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                     -                     882,445 749,403 
ตน้ทนุทางการเงิน 57,850,887 83,100,530 22,453,183 26,913,538 
รวมค่าใช้จ่าย 8,000,027,642 7,815,099,704 2,051,922,994 2,105,515,495 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 10 92,129,991        73,014,256        -                   -                   
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 894,385,411 655,270,800 358,346,895 330,847,030 

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (83,144,518) (47,713,135) (31,273,460) (32,165,016)
ก าไรส าหรับปี 811,240,893 607,557,665 327,073,435 298,682,014 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 28 1.91 1.43 0.77 0.70 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

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

2560 2559 2560 2559

ก าไรส าหรับปี 811,240,893 607,557,665 327,073,435 298,682,014

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

ขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (621,500) (670,030) -                   -                   
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย 1,305,641 -                     -                   -                   
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้น
   ก  าไรหรือขาดทนุในภายหลงั (99,394)            -                     -                   -                   

รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 584,747             (670,030)            -                   -                   

รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

ขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีก าหนดไว้ 1,912,048        -                     -                   -                   

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั 1,912,048 -                     -                   -                   

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,496,795          (670,030)            -                   -                   

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 813,737,688      606,887,635      327,073,435 298,682,014

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ การ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ แปลงคา่ รวมส่วนของ
หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 425,193,894        716,443,452        55,671,181       4,332,232,940     1,291,530               5,530,832,997      

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                       -                       -                    (250,862,553)       -                         (250,862,553)        
รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                       -                       -                    (250,862,553)       -                         (250,862,553)        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร -                       -                       -                    607,557,665        -                         607,557,665         
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                       -                       -                    -                       (670,030)                (670,030)               

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                       -                       -                    607,557,665        (670,030)                606,887,635         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 425,193,894        716,443,452        55,671,181       4,688,928,052     621,500                  5,886,858,079      

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมองคป์ระกอบ
ทุนเรือนหุน้ การ อ่ืนของ

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ แปลงค่า ส่วนของ รวมส่วนของ
หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เงินลงทุนเผ่ือขาย ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2560 425,193,894     716,443,452    55,671,181     4,688,928,052  621,500           -                   621,500              5,886,858,079   

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                    -                   -                  (280,625,907)    -                   -                   -                      (280,625,907)    
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                    -                   -                  (280,625,907)    -                   -                   -                      (280,625,907)    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไร -                    -                   -                  811,240,893     -                   -                   -                      811,240,893      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                   -                  1,912,048         (621,500)          1,206,247        584,747              2,496,795          

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                    -                   -                  813,152,941     (621,500)          1,206,247        584,747              813,737,688      

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 425,193,894     716,443,452    55,671,181     5,221,455,086  -                   1,206,247        1,206,247           6,419,969,860   

ก าไรสะสม

งบการเงนิรวม

(บาท)

ส่วนของผูถื้อหุน้

องคป์ระกอบอ่ืนของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย         
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559            425,193,894       716,443,452        42,671,181    2,910,847,128      4,095,155,655 

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 29 -                         -                    -                   (250,862,553)    (250,862,553)      
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                    -                   (250,862,553)    (250,862,553)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
     ก  าไร -                         -                    -                   298,682,014     298,682,014       
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                         -                    -                   298,682,014     298,682,014       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 425,193,894          716,443,452     42,671,181      2,958,666,589  4,142,975,116    

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของบการเงินน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560              425,193,894              716,443,452                42,671,181           2,958,666,589           4,142,975,116 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 29 -                           -                           -                           (280,625,907)                      (280,625,907)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                           -                           -                           (280,625,907)           (280,625,907)           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
     ก  าไร -                           -                           -                           327,073,435                         327,073,435 
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                           -                           -                           327,073,435            327,073,435            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 425,193,894            716,443,452            42,671,181              3,005,114,117         4,189,422,644         

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของบการเงินน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับปี 811,240,893     607,557,665     327,073,435   298,682,014   

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 83,144,518       47,713,135       31,273,460     32,165,016     

ตน้ทุนทางการเงิน 57,850,887       83,100,530       22,453,183     26,913,538     
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 788,519,503     810,166,947     255,237,813   222,492,847   
ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,263,302         3,750,696         23,202            -                 
ดอกเบ้ียรับ (10,859,817)      (9,477,248)        (7,291,182)      (9,779,473)      
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (27,183,509)      31,791,188       (10,090,541)    11,431,320     
หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย

   และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                 56,878,500     
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,102,545)        (44,440)             106,095          (81,209)           
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (135,147,539)    (3,904,090)        14,545            -                 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (92,129,991)      (73,014,256)      -                 -                 

เงินปันผลรับ (3,692,228)        (8,393,750)        -                 (31,199,340)    
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 30,668,699       29,326,730       10,386,612     9,959,124       

1,505,572,173  1,518,573,107  629,186,622   617,462,337   

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (60,129,198)      (20,664,494)      (45,580,807)    18,249,010     
ลูกหน้ีอ่ืน (29,603,713)      11,789,770       (2,215,049)      28,074,491     
สินคา้คงเหลือ 68,556,635       80,942,535       22,491,027     9,314,048       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,105,503         14,003,881       1,558,242       (826,790)         
เจา้หน้ีการคา้ 80,464,533       (97,231,539)      36,000,776     (50,867,925)    
เจา้หน้ีอ่ืน 58,683,893       217,722            (11,631,971)    17,193,320     
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (92,748)             11,398              140,754          5,624              
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 1,624,557,078  1,507,642,380  629,949,594   638,604,115   
ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก (33,164,670)      (16,601,620)      (12,158,438)    (8,886,910)      

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (59,047,585)      (49,526,079)      (29,693,556)    (40,726,215)    

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,532,344,823  1,441,514,681  588,097,600   588,990,990   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

ดอกเบ้ียรับ 10,697,587       9,719,203         7,128,953       10,021,429     
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (115,983,909)    (68,341,946)      169,988,960   (17,753,752)    
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                   -                   -                 31,199,340     
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 14,211,000       13,506,000       -                 -                 
เงินปันผลรับจากบริษทัอ่ืน 3,692,228         8,393,750         -                 -                 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (200,000,000)    -                   (380,000,000)  (430,000,000)  
เงินสดรับช าระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                   -                   153,000,000   510,000,000   
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (221,796,091)    (511,657,344)    (42,596,629)    (319,216,113)  
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,048,287         4,936,119         21,771            -                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (15,115,770)      (10,140,250)      (1,260,685)      (4,263,850)      
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (621,994)           -                   -                 -                 
เงินสดรับจากการโอนกิจการของบริษทัยอ่ย 1,048,719,557  -                   -                 -                 
เงินจ่ายจากการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                 (100,000,000)  
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือหุ้นสามญัในการร่วมคา้ (350,500,100)    -                   (350,500,100)  -                 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 174,350,795     (553,584,468)    (444,217,730)  (320,012,946)  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบ้ียจ่าย (57,295,283)      (82,173,380)      (22,534,039)    (26,740,995)    
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึน

   จากสญัญาเช่าการเงิน (982,114)           (924,564)           (132,410)         (123,972)         
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 200,000,000     -                   200,000,000   -                 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                   258,116,630     -                 258,116,630   
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืม (754,459,530)    (740,805,000)    (269,459,530)  (251,805,000)  
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั (280,625,908)    (250,862,553)    (280,625,907)  (250,862,553)  

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (893,362,835)    (816,648,867)    (372,751,886)  (271,415,890)  

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 813,332,783     71,281,346       (228,872,016)  (2,437,846)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,071,291,879  1,000,010,533  380,890,155   383,328,001   
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,884,624,662  1,071,291,879  152,018,139   380,890,155   

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) 73,454,583       (3,557,620)        3,950,514       1,860,338       

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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