บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้า
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ

2554

6
5, 7
5
5
8

467,219,092
875,154,059
128,400
716,734,494
82,208,182
20,248,870
2,161,693,097

999,795,158
1,134,567,455
128,400
442,787,870
73,169,178
19,753,405
2,670,201,466

156,213,631
246,107,775
33,308,359
540,000,000
169,760,293
21,368,495
2,039,630
1,168,798,183

391,227,783
417,580,172
36,076,602
310,000,000
99,300,059
8,894,227
1,890,458
1,264,969,301

9
10
11
12
13

144,950,766
26,651,146
101,345,000
6,144,764,154
120,301,928
17,934,556
63,930,433
49,392,983
6,669,270,966

140,555,375
26,651,146
103,645,000
4,620,461,369
88,242,247
318,117,635
17,934,556
62,518,282
28,843,372
5,406,968,982

1,861,560,952
1,340,241,481
50,453,364
25,728,274
9,457,477
3,287,441,548

1,852,018,452
1,125,887,397
37,950,319
22,918,585
9,172,931
3,047,947,684

8,830,964,063

8,077,170,448

4,456,239,731

4,312,916,985

สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อะไหล่เครื่ องจักร
เงินมัดจําค่าซื้ อที่ดินและเครื่ องจักร
ค่าความนิ ยมจากการรวมธุ รกิจ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

14

รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
3

2553
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เจ้าหนี้ - ซื้ อสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน

หมายเหตุ

15

2554

2553
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)
-

860,612

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

-

-

15
5, 16
5

141,353,814
921,478,778
-

26,520,363
1,064,783,896
-

269,644,694
486,102

348,529,024
334,601

15

373,288,900

255,995,639

155,311,717

94,413,989

15

16,841,169
203,201,854
29,528,753
179,458,327
1,865,151,595

16,709,580
141,884,671
54,463,375
199,733,484
1,760,951,620

333,912
935,030
17,059,851
43,846,949
487,618,255

1,094,019
599,471
16,649,644
61,361,317
522,982,065

2,628,132,694
25,713,167
11,354,000
116,065,580
2,279,375
2,783,544,816

2,083,737,164
41,552,960
11,354,000
102,412,300
4,391,865
2,243,448,289

916,358,548
687,104
53,625,047
1,987,173
972,657,872

778,556,985
19,640
46,615,747
4,391,865
829,584,237

4,648,696,411

4,004,399,909

1,460,276,127

1,352,566,302

17

หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อที่ดิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

15
15
18

รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
4

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน

2554

2553
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

20

ทุนที่ออกและชําระแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริ ษทั
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริ ษทั ย่อย
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

20

339,923,287

340,000,000

339,923,287

340,000,000

339,923,287
711,432,209

339,923,287
711,432,209

339,923,287
711,432,209

339,923,287
711,432,209

34,000,000
2,492,554,235

34,000,000
2,373,321,973

34,000,000
1,851,988,141

34,000,000
1,814,179,699

58,619,967
545,531,864
206,090
4,182,267,652

60,815,488
553,277,582
4,072,770,539

58,619,967
2,995,963,604

60,815,488
2,960,350,683

8,830,964,063

8,077,170,448

4,456,239,731

4,312,916,985

21

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
5

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

หมายเหตุ

2554

5
5

6,420,730,044
7,873,350
139,065,215
6,567,668,609

6,263,137,203
4,569,870
17,300,298
131,323,576
6,416,330,947

2,121,724,678
19,554,106
205,681,812
2,346,960,596

2,172,199,743
32,701,133
181,144,696
2,386,045,572

5,448,335,531
74,734,754
379,207,922
43,823,258
25,885,195
119,730,997
6,091,717,657

5,029,265,229
72,040,368
317,019,723
41,896,531
110,750,515
5,570,972,366

1,625,709,737
19,870,968
234,866,733
43,067,258
11,014,457
44,115,163
1,978,644,316

1,571,217,810
21,460,696
215,387,996
41,140,531
439,427
67,226,041
1,916,872,501

9,966,391
485,917,343
(77,753,363)
408,163,980

30,618,821
875,977,402
(116,827,793)
759,149,609

368,316,280
(41,576,120)
326,740,160

469,173,071
(38,750,468)
430,422,603

1.20

2.44

0.96

1.38

รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
รายได้อื่น
รวมรายได้

5

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุ ทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย

2553
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

24

ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุน
บริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

10
25

27

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
6

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

กําไรสํ าหรับปี

2553
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)
408,163,980
759,149,609
326,740,160

430,422,603

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์

206,090
(9,941,239)

(11,129,088)

(2,195,521)

(3,445,088)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

398,428,831

748,020,521

324,544,639

426,977,515

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
7

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ตามที่รายงานในปี ก่ อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ปรับปรุ งใหม่
รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เพิ่มหุ น้ สามัญ
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

3

20
28

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ น้

300,000,000
300,000,000

84,562,861
84,562,861

39,923,287
39,923,287

626,869,348
626,869,348

21

339,923,287

711,432,209

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
30,000,000
30,000,000

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ผลต่างจาก
ยังไม่ได้
การแปลงค่า
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
จัดสรร
งบการเงิน
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
(บาท)
1,828,391,278
64,260,576
560,961,582
(90,218,914)
1,738,172,364
64,260,576
560,961,582

-

2,868,176,297
(90,218,914)
2,777,957,383

-

(120,000,000)
(120,000,000)

-

-

759,149,609
759,149,609

-

(3,445,088)
(3,445,088)

(7,684,000)
(7,684,000)

759,149,609
(11,129,088)
748,020,521

(4,000,000)
2,373,321,973

-

60,815,488

553,277,582

4,072,770,539

4,000,000
34,000,000

-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้

666,792,635
(120,000,000)
546,792,635

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่รายงานในปี ก่ อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุ งใหม่
รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

3

28

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ น้

339,923,287
339,923,287

711,432,209
711,432,209

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
34,000,000
34,000,000

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ผลต่างจาก
ยังไม่ได้
การแปลงค่า
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
จัดสรร
งบการเงิน
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
(บาท)
2,475,734,273
60,815,488
553,277,582
(102,412,300)
2,373,321,973
60,815,488
553,277,582
-

-

-

(288,931,718)
(288,931,718)

-

-

-

408,163,980
408,163,980

206,090
206,090

(2,195,521)
(2,195,521)

(7,745,718)
(7,745,718)

408,163,980
(9,735,149)
398,428,831

2,492,554,235

206,090

58,619,967

545,531,864

4,182,267,652

711,432,209

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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34,000,000

-

-

4,175,182,839
(102,412,300)
4,072,770,539

-

339,923,287

-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้

(288,931,718)
(288,931,718)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ตามที่รายงานในปี ก่ อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 ปรับปรุ งใหม่
รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เพิ่มหุ น้ สามัญ
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

3

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว

84,562,861
84,562,861

39,923,287
39,923,287

626,869,348
626,869,348

20
28

21

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

300,000,000
300,000,000

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
โอนไปสํารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ น้

339,923,287

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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711,432,209

ยังไม่ได้
จัดสรร

(บาท)
30,000,000
1,548,226,774
(40,469,678)
30,000,000
1,507,757,096

องค์ประกอบอื่น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์
บริ ษทั
64,260,576
64,260,576

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้
2,027,050,211
(40,469,678)
1,986,580,533

-

(120,000,000)
(120,000,000)

-

430,422,603
430,422,603

(3,445,088)
(3,445,088)

430,422,603
(3,445,088)
426,977,515

(4,000,000)
1,814,179,699

60,815,488

2,960,350,683

4,000,000
34,000,000

-

666,792,635
(120,000,000)
546,792,635

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามที่รายงานในปี ก่ อน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ปรับปรุ งใหม่
รายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น
เงินทุนที่ได้ รับจากผู้ถอื หุ้นและการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ถู อื หุ้น
เงินปันผลให้ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั
รวมรายการกับผู้ถอื หุ้นที่บนั ทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถอื หุ้น

3

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและ
ชําระแล้ว
339,923,287
339,923,287

28

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
กําไร
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

11

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

711,432,209
711,432,209

ยังไม่ได้
จัดสรร

(บาท)
1,860,795,446
34,000,000
(46,615,747)
34,000,000
1,814,179,699

60,815,488
60,815,488

3,006,966,430
(46,615,747)
2,960,350,683

-

-

(288,931,718)
(288,931,718)

-

-

-

326,740,160
326,740,160

(2,195,521)
(2,195,521)

326,740,160
(2,195,521)
324,544,639

1,851,988,141

58,619,967

2,995,963,604

711,432,209

34,000,000

-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้

-

339,923,287

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ น้

องค์ประกอบอื่น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ส่ วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสิ นทรัพย์
บริ ษทั

(288,931,718)
(288,931,718)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรั บปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนี ส้ ิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
12

2553
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

408,163,980

759,149,609

326,740,160

430,422,603

567,047,366
(492,709)
(7,873,350)
119,730,997
13,885,470
14,321,301
627,501
(9,966,391)
14,501,900
77,753,363
1,197,699,428

438,388,052
425,532
(4,569,870)
110,750,515
(11,928)
2,340,637
(1,139,269)
(30,618,821)
13,568,386
116,827,793
1,405,110,636

191,925,902
(19,554,106)
44,115,163
2,808,274
363,550
(672,898)
7,009,300
41,576,120
594,311,465

179,643,697
(32,701,133)
67,226,041
(394,524)
409,238
(287,806)
6,521,069
38,750,468
689,589,653

259,789,160
(287,832,094)
(9,039,004)
(495,465)
(20,549,611)
(146,139,360)
(24,669,519)
(2,112,490)
966,651,045
(848,620)
(102,687,985)
863,114,440

(160,736,793)
(166,833,561)
(21,125,239)
(9,739,143)
(17,147)
358,298,106
74,771,307
2,441,818
1,482,169,984
(1,375,000)
(92,157,281)
1,388,637,703

171,628,050
2,768,243
(73,268,508)
(12,474,268)
(149,172)
(284,546)
(79,403,533)
151,501
(17,514,368)
(2,404,692)
583,360,172
(41,165,913)
542,194,259

(76,782,234)
(28,104,723)
(38,519,446)
4,332,278
(7,091,379)
(1,777,850)
98,048,098
(1,814)
21,674,665
2,156,857
663,524,105
(375,000)
(37,590,773)
625,558,332

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
รับเงินปันผลจากบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินมัดจําค่าซื้ อที่ดินและเครื่ องจักร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อะไหล่เครื่ องจักร
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เจ้าหนี้คา่ ซื้ อสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
เงินสดรับจากการออกหุ น้ สามัญ
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2553
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

7,873,350
5,571,000
(2,077,335,988)
2,155,809
318,117,635
2,450,000
(32,059,681)
(14,582,090)
61,317,183
(1,726,492,782)

4,569,870
4,530,000
(804,621,616)
14,689,137
(293,361,453)
3,580,000
(46,352,318)
39,418,080
(1,077,548,300)

19,554,106
(230,000,000)
(9,542,500)
(402,885,720)
672,898
(12,503,045)
(8,399,476)
335,559
(642,768,178)

32,701,133
(47,000,000)
528,635,600
(600,000,000)
(27,507,917)
4,673
1,313,182
(14,610,281)
599,471
(125,864,139)

(132,957,061)
(860,612)
107,571,079
(15,708,204)
928,636,292
(266,947,500)
(288,931,718)
330,802,276

(114,606,228)
837,876
(190,016,125)
(15,669,739)
666,792,635
2,328,029,544
(2,061,307,131)
(120,000,000)
494,060,832

(44,115,163)
(92,643)
294,430,291
(95,731,000)
(288,931,718)
(134,440,233)

(67,651,065)
(1,188,780)
666,792,635
935,495,974
(1,626,305,487)
(120,000,000)
(212,856,723)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับแต่ ละปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
2554

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(532,576,066)
999,795,158
467,219,092

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
(ปรับปรุ งใหม่)

2553
(ปรับปรุ งใหม่)
(บาท)
805,150,235
(235,014,152)
194,644,923
391,227,783
999,795,158
156,213,631

286,837,470
104,390,313
391,227,783

