บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
สินทรัพย์

หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

2559

2560

2559

(บาท)
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

5
6
4, 7
4, 8
4
9

1,884,624,662
454,519,390
1,391,401,332
128,070,553
200,000,000
427,864,729
4,486,480,666

1,071,291,879
337,229,839
1,331,378,945
98,305,719
625,009,025
3,463,215,407

152,018,139
102,140,977
412,358,922
60,333,002
260,000,000
105,424,200
1,092,275,240

380,890,155
272,129,937
366,908,456
57,955,723
33,000,000
117,824,687
1,228,708,958

10
11
10
12
13
14

417,770,204
349,852,475
26,651,146
58,561,500
4,113,915,380
17,934,556
38,311,768
37,962,075
24,529,412
5,085,488,516

339,203,588
26,651,146
58,561,500
5,409,565,654
17,934,556
40,762,703
38,899,915
26,256,412
5,957,835,474

2,542,012,202
350,500,100
1,299,227,034
13,028,812
15,986,496
4,137,969
4,224,892,613

2,542,012,202
1,500,926,981
18,818,366
11,719,613
5,696,212
4,079,173,374

9,571,969,182

9,421,050,881

5,317,167,853

5,307,882,332

15
16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

2559

2560

2559

(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าซื้ อสิ นทรัพย์
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

17
4, 18
4, 19

200,000,000
1,216,101,805
357,524,260
109,896,696

1,136,524,734
299,279,886
36,442,113

200,000,000
301,319,824
71,315,573
11,772,917

265,343,292
83,265,643
7,822,403

17

537,335,680

753,648,603

202,122,959

269,222,288

17

539,647
43,195,878
2,464,593,966

982,116
21,811,781
2,248,689,233

85,272
17,161,650
803,778,195

132,410
11,314,863
637,100,899

17
17

469,485,558
-

1,006,821,238
539,645

235,085,559
-

437,208,518
85,272

20

217,145,726
774,072
687,405,356

277,275,872
866,814
1,285,503,569

88,111,461
769,994
323,967,014

89,883,287
629,240
527,806,317

3,151,999,322

3,534,192,802

1,127,745,209

1,164,907,216

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

2559

2560

2559

(บาท)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

21

21

425,193,894

425,193,894

425,193,894

425,193,894

425,193,894
716,443,452

425,193,894
716,443,452

425,193,894
716,443,452

425,193,894
716,443,452

55,671,181
5,221,455,086

55,671,181
4,688,928,052

42,671,181
3,005,114,117

42,671,181
2,958,666,589

1,206,247
6,419,969,860

621,500
5,886,858,079

4,189,422,644

4,142,975,116

9,571,969,182

9,421,050,881

5,317,167,853

5,307,882,332

22

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559
(บาท)

รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
กาไรจากการขายทรัพย์สิน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้

4, 23, 27
4, 11
4

ค่ าใช้ จ่าย
25
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริ การ
4
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
4
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
4
หนี้ สงสัยจะสูญของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย 4, 11
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

10

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

28

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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8,593,221,648
134,082,547
7,516,693
67,462,174
8,802,283,062

8,298,781,923
867,919
3,418,869
94,287,537
8,397,356,248

2,265,599,811
144,670,078
2,410,269,889

2,251,040,643
185,321,882
2,436,362,525

7,262,153,120
105,465,402
574,558,233

7,062,208,155
115,510,143
554,280,876

1,676,936,048
37,591,141
314,060,177

1,670,850,744
38,659,092
311,464,218

57,850,887
8,000,027,642

83,100,530
7,815,099,704

882,445
22,453,183
2,051,922,994

56,878,500
749,403
26,913,538
2,105,515,495

92,129,991
894,385,411
(83,144,518)
811,240,893

73,014,256
655,270,800
(47,713,135)
607,557,665

358,346,895
(31,273,460)
327,073,435

330,847,030
(32,165,016)
298,682,014

1.91

1.43

0.77

0.70

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กาไรสาหรับปี

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2560
2559

811,240,893

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง

(621,500)
1,305,641

(99,394)
584,747

(บาท)
607,557,665
327,073,435

(670,030)
(670,030)

298,682,014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รายการที่จะไม่ ถกู จัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้

1,912,048

รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
กาไรเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี

1,912,048
2,496,795

(670,030)

813,737,688

606,887,635

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-

327,073,435

298,682,014

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุน้
หมายเหตุ

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
การ
แปลงค่า
งบการเงิน

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

(บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

425,193,894

29

716,443,452

55,671,181

4,332,232,940

1,291,530

5,530,832,997

-

-

-

(250,862,553)
(250,862,553)

-

(250,862,553)
(250,862,553)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

-

607,557,665
-

(670,030)

607,557,665
(670,030)

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

-

-

-

607,557,665

(670,030)

606,887,635

4,688,928,052

621,500

5,886,858,079

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

425,193,894

716,443,452

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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55,671,181

บริ ษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม
กาไรสะสม

หมายเหตุ

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

การ
แปลงค่า
งบการเงิน

ยังไม่ได้
จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมองค์ประกอบ
อื่นของ
ส่วนของ
เงินลงทุนเผื่อขาย
ผูถ้ ือหุน้

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

(บาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ ันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ถู อื หุ้น

425,193,894

29

716,443,452

55,671,181

4,688,928,052

621,500

-

(280,625,907)
(280,625,907)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรั บปี
กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

-

811,240,893
1,912,048

(621,500)

1,206,247

584,747

811,240,893
2,496,795

รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี

-

-

-

813,152,941

(621,500)

1,206,247

584,747

813,737,688

1,206,247

1,206,247

6,419,969,860

716,443,452

55,671,181

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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5,221,455,086

-

-

5,886,858,079

-

425,193,894

-

621,500

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

(280,625,907)
(280,625,907)

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม

หมายเหตุ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

425,193,894

29

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

14

716,443,452

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)
42,671,181

ยังไม่ได้
จัดสรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

2,910,847,128

4,095,155,655

-

-

-

(250,862,553)
(250,862,553)

(250,862,553)
(250,862,553)

-

-

-

298,682,014
298,682,014

298,682,014
298,682,014

2,958,666,589

4,142,975,116

425,193,894

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของบการเงินนี้

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ้น

716,443,452

42,671,181

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม

หมายเหตุ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและ
ชาระแล้ว

425,193,894

29

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
กาไร
รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

15

716,443,452

ยังไม่ได้
จัดสรร

42,671,181

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

2,958,666,589

4,142,975,116

-

-

-

(280,625,907)
(280,625,907)

(280,625,907)
(280,625,907)

-

-

-

327,073,435
327,073,435

327,073,435
327,073,435

3,005,114,117

4,189,422,644

425,193,894

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของบการเงินนี้

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

716,443,452

42,671,181

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรั บรายการที่กระทบกาไรเป็นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า
หนี้ สงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เงินปันผลรับ
ประมาณการหนี้ สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นดาเนินงาน
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากการดาเนิ นงาน
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายออก
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

811,240,893

607,557,665

327,073,435

298,682,014

83,144,518
57,850,887
788,519,503
4,263,302
(10,859,817)
(27,183,509)

47,713,135
83,100,530
810,166,947
3,750,696
(9,477,248)
31,791,188

31,273,460
22,453,183
255,237,813
23,202
(7,291,182)
(10,090,541)

32,165,016
26,913,538
222,492,847
(9,779,473)
11,431,320

(1,102,545)
(135,147,539)
(92,129,991)
(3,692,228)
30,668,699
1,505,572,173

(44,440)
(3,904,090)
(73,014,256)
(8,393,750)
29,326,730
1,518,573,107

106,095
14,545
10,386,612
629,186,622

56,878,500
(81,209)
(31,199,340)
9,959,124
617,462,337

(60,129,198)
(29,603,713)
68,556,635
1,105,503
80,464,533
58,683,893
(92,748)
1,624,557,078
(33,164,670)
(59,047,585)
1,532,344,823

(20,664,494)
11,789,770
80,942,535
14,003,881
(97,231,539)
217,722
11,398
1,507,642,380
(16,601,620)
(49,526,079)
1,441,514,681

(45,580,807)
(2,215,049)
22,491,027
1,558,242
36,000,776
(11,631,971)
140,754
629,949,594
(12,158,438)
(29,693,556)
588,097,600

18,249,010
28,074,491
9,314,048
(826,790)
(50,867,925)
17,193,320
5,624
638,604,115
(8,886,910)
(40,726,215)
588,990,990

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2560

2559

2560

2559

(บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนชัว่ คราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับจากบริ ษทั อื่น
เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินสดรับชาระคืนเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการโอนกิจการของบริ ษทั ย่อย
เงินจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อหุ ้นสามัญในการร่ วมค้า

10,697,587
(115,983,909)
14,211,000
3,692,228
(200,000,000)
(221,796,091)
1,048,287
(15,115,770)
(621,994)
1,048,719,557
(350,500,100)
174,350,795

9,719,203
(68,341,946)
13,506,000
8,393,750
(511,657,344)
4,936,119
(10,140,250)
(553,584,468)

7,128,953
169,988,960
(380,000,000)
153,000,000
(42,596,629)
21,771
(1,260,685)
(350,500,100)
(444,217,730)

10,021,429
(17,753,752)
31,199,340
(430,000,000)
510,000,000
(319,216,113)
(4,263,850)
(100,000,000)
(320,012,946)

(57,295,283)

(82,173,380)

(22,534,039)

(26,740,995)

กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(982,114)
200,000,000
(754,459,530)
(280,625,908)
(893,362,835)

(924,564)
258,116,630
(740,805,000)
(250,862,553)
(816,648,867)

(132,410)
200,000,000
(269,459,530)
(280,625,907)
(372,751,886)

(123,972)
258,116,630
(251,805,000)
(250,862,553)
(271,415,890)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

813,332,783
1,071,291,879
1,884,624,662

71,281,346
1,000,010,533
1,071,291,879

(228,872,016)
380,890,155
152,018,139

(2,437,846)
383,328,001
380,890,155

73,454,583

(3,557,620)

3,950,514

1,860,338

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ดอกเบี้ยจ่าย
เงินสดที่ผเู้ ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนี้ สินซึ่ งเกิดขึ้น
จากสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืม
เงินปันผลจ่ายให้ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั

รายการที่ไม่ใช่ เงินสด
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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