
งบดุล

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2548 31 ธนัวาคม 2547 31 มีนาคม 2548 31 ธนัวาคม 2547

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 290,062 195,604 157,843 104,237

     เงินลงทุนชัว่คราว - ตัว๋เงิน 200,000 - 200,000 -

     ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2, 6 81,403 108,424 4,261 41,697

     ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืน 2 608,627 587,459 246,383 171,934

     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 9,158 -

     เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 - - 93,000 30,000

     เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

        ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 - - 248,000 212,000

     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 307,866 278,626 49,837 43,489

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 37,932 19,060 25,315 13,659

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,525,890 1,189,173 1,033,797 617,016

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 3 - - 188,320 127,922

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม

     เงนลงทุนซงบนทกโดยวธสวนไดเสย 3 188,320 127,922

     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 4 60,649 60,649 - -

     เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ

        จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 - - 1,582,000 1,611,000

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5 2,383,473 2,172,690 763,109 586,124

     สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สุทธิ 125,132 125,132 - -

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,846 7,414 186 207

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 29,195 19,660 1,276 1,125

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,605,295 2,385,545 2,534,891 2,326,378

รวมสินทรัพย์ 4,131,185 3,574,718 3,568,688 2,943,394

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2548 31 ธนัวาคม 2547 31 มีนาคม 2548 31 ธนัวาคม 2547

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

              หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

หน้ีสินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

        จากสถาบนัการเงิน 7 14,968 45,226 - 1,026

     เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 8 119,278 192,027 - 85,687

     เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 15,517 17,920 23,020 11,524

     เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 515,428 502,002 208,932 171,196

     เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 - - 4,048 -

     เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 - 231,088 - 231,088

     เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกาํหนด

          ชาํระภายในหน่ึงปี 3,061 3,204 - -

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

          เจา้หน้ี - ซ้ือสินทรัพย์ 35,668 63,398 32,006 56,222

          ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 59,929 32,105 20,654 13,137

          อ่ืนๆ 96,069 111,156 27,365 16,754

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม

          อนๆ 96,069 111,156 27,365 16,754

191,666 206,659 80,025 86,113

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 859,918 1,198,126 316,025 586,634

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

     เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

        ชาํระภายในหน่ึงปี 9 1,883,885 2,003,744 1,883,885 2,003,744

     เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก

        ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,509 5,092 - -

     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 17,867 17,692 3,772 2,952

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,906,261 2,026,528 1,887,657 2,006,696

รวมหน้ีสิน 2,766,179 3,224,654 2,203,682 2,593,330

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2548 31 ธนัวาคม 2547 31 มีนาคม 2548 31 ธนัวาคม 2547

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูถื้อหุน้

     ทุนเรือนหุน้ 10

        ทุนจดทะเบียน 

           หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 300,000 300,000 300,000 300,000

        ทุนท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้

           หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท

              (31 ธนัวาคม 2547: หุน้สามญั 226,000,000 หุน้ 

               มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 300,000 226,000 300,000 226,000

     ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 10 84,563 - 84,563 -

     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- บริษทัฯ 116,981 119,850 116,981 119,850

     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- บริษทัยอ่ย 763,295 771,022 763,295 771,022

     กาํไร (ขาดทุน) สะสม

        จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย - 6,236 - 6,236

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 100,167 (773,044) 100,167 (773,044)

รวมส่วนของผถื้อหน้ 1,365,006 350,064 1,365,006 350,064

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม

รวมสวนของผถูอหุน 1,365,006 350,064 1,365,006 350,064

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 4,131,185 3,574,718 3,568,688 2,943,394

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2548 2548 2547

     รายได้

        รายไดจ้ากการขายและบริการ 884,013 302,776 164,047

        ดอกเบ้ียรับ 242 20,724 -

        กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,292 3,228

        รายไดอ่ื้น 15,120 27,642 6,344

        ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - 68,125 -

     รวมรายได้ 903,667 422,495 170,391

     ค่าใชจ่้าย

        ตน้ทุนขายและบริการ 685,406 257,176 118,027

        ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 61,845 32,000 8,430

        ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - 41

        ค่าตอบแทนกรรมการ 1,730 1,730 -

     รวมค่าใชจ่้าย 748,981 290,906 126,498

     กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 154,686 131,589 43,893

     ดอกเบ้ียจ่าย (24,709) (22,709) (2,399)

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

     ดอกเบยจาย (24,709) (22,709) (2,399)

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (29,810) (8,713) (1,976)

     กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 100,167 100,167 39,518

(หน่วย: บาท)

     กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน

        กาํไรสุทธิ 0.36 0.36 0.49

        จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัสาํหรับมูลค่า

           ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หุน้) 281,655,187 281,655,187 80,000,000

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2548 2548 2547

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

     กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 100,167 100,167 39,518

     ปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 26,558 6,104 4,952

        ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - (68,125) -

     กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

        ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 126,725 38,146 44,470

     สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

        ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,021 37,436 (4,742)

        ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน (21,168) (74,449) (21,795)

        ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (9,158) -

        สินคา้คงเหลือ (29,240) (6,348) 194

        สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (18,872) (11,656) (488)

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,209 (151) 39

     หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

( )

        เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2,403) 11,496 5,893

        เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 13,426 37,736 14,621

        เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4,048 -

        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 27,824 7,517 -

        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (15,087) 10,611 3,189

        หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (645) - -

           เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 108,790 45,228 41,381

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2548 2548 2547

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

     เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - (63,000) -

     เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - (50,000) -

     รับชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - 43,000 -

     เงินมดัจาํค่าซ้ือเคร่ืองจกัร (10,744) - -

     เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (275,005) (209,333) (2,343)

        เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (285,749) (279,333) (2,343)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (30,258) (1,026) -

     เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทลดลง (72,749) (85,687) -

     จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (350,947) (350,947) (9,669)

     เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 925,371 925,371 -

        เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 471,417 487,711 (9,669)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 294,458 253,606 29,369

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ตน้งวด 195,604 104,237 54,114

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด  ตนงวด 195,604 104,237 54,114

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด (หมายเหตุ 11) 490,062 357,843 83,483

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

     เงินสดจ่ายระหวา่งงวดสาํหรับ

        ดอกเบ้ียจ่าย 24,709 22,709 2,399

        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,749 1,197 463

     รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

        ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยต์ดัจาํหน่าย 10,596 10,596 2,918

        โอนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้เพื่อชดเชยกบัขาดทุนสะสม 773,044 773,044 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2548

(หน่วย: พนับาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2548 226,000 - 119,850 771,022 6,236 (773,044) 350,064

เพิ่มทุน 10 74,000 851,371 - - - - 925,371

โอนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้

   เพื่อชดเชยกบัขาดทุนสะสม 16 - (766,808) - - (6,236) 773,044 -

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุน

   จากการตีราคาสินทรัพย์ - - (2,869) (7,727) - - (10,596)

ํ ไ ิ ํ ั ื

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

กาํไรสุทธิสาํหรับงวดสามเดือน

     สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2548 - - - - - 100,167 100,167

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 มีนาคม 2548 300,000 84,563 116,981 763,295 - 100,167 1,365,006

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2548 และ 2547

(หน่วย: พนับาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2547 80,000 - 132,711 - 2,236 48,278 263,225

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุน

   จากการตีราคาสินทรัพย์ - - (2,918) - - - (2,918)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

    31 มีนาคม 2547 - - - - - 39,518 39,518

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 มีนาคม 2547 80,000 - 129,793 - 2,236 87,796 299,825

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2548 226,000 - 119,850 771,022 6,236 (773,044) 350,064

เพิ่มทุน 10 74,000 851,371 - - - - 925,371

โอนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้

   เพื่อชดเชยกบัขาดทุนสะสม 16 - (766,808) - - (6,236) 773,044 -

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุน

   จากการตีราคาสินทรัพย์ - - (2,869) (7,727) - - (10,596)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวดสามเดือน

     สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2548 - - - - - 100,167 100,167

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่31 มีนาคม 2548 300,000 84,563 116,981 763,295 - 100,167 1,365,006

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


