
งบดุล
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 185,077 195,604 158,833 104,237

     เงินลงทุนชัว่คราว - ตัว๋เงิน 50,000 - 50,000 -

     ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2, 3 63,166 108,424 12,206 41,697

     ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืน 2 746,210 588,808 329,724 171,934

     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 73 - 489 -

     เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3 - - 20,000 30,000

     เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

        ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 - - 268,000 212,000

     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 354,089 277,277 78,512 43,489

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 106,458 19,060 43,024 13,659

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,505,073 1,189,173 960,788 617,016

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 4 21,812 - 286,685 127,922

     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 5 60,649 60,649 - -

้ ้

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

     เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - สุทธิ

        จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 - - 1,685,000 1,611,000

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 6 2,722,236 2,172,690 941,506 586,124

     สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สุทธิ 7 127,565 125,132 - -

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,918 7,414 143 207

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13,040 19,660 1,188 1,125

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 2,952,220 2,385,545 2,914,522 2,326,378

รวมสินทรัพย์ 4,457,293 3,574,718 3,875,310 2,943,394

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบดุล (ต่อ)
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

              หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

        จากสถาบนัการเงิน 8 20,312 45,226 - 1,026

     เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 9 75,125 192,027 - 85,687

     เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 22,772 17,920 7,688 11,524

     เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 640,467 502,002 292,959 171,196

     เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 61,391 231,088 61,391 231,088

     เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด

          ชาํระภายในหน่ึงปี 4,751 3,204 1,557 -

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

          เจา้หน้ี - ซ้ือสินทรัพย์ 57,899 63,398 57,899 56,222

          ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 28,944 32,105 9,477 13,137

          อ่ืนๆ 120,225 111,156 34,595 16,754

207,068 206,659 101,971 86,113

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,031,886 1,198,126 465,566 586,634

้

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

     เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

        ชาํระภายในหน่ึงปี 10 1,822,494 2,003,744 1,822,494 2,003,744

     เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก

        ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,291 5,092 3,413 -

     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,785 17,692 - 2,952

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,841,570 2,026,528 1,825,907 2,006,696

รวมหน้ีสิน 2,873,456 3,224,654 2,291,473 2,593,330

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบดุล (ต่อ)
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

        ทุนจดทะเบียน 

           หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000 300,000 300,000 300,000

        ทุนท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้

           หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

              (31 ธนัวาคม 2547: หุ้นสามญั 226,000,000 หุ้น 

               มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 11 300,000 226,000 300,000 226,000

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 11, 12 84,563 - 84,563 -

     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- บริษทัฯ 111,148 119,850 111,148 119,850

     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- บริษทัยอ่ย 747,314 771,022 747,314 771,022

     กาํไร (ขาดทุน) สะสม

        จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 12 - 6,236 - 6,236

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12 340,812 (773,044) 340,812 (773,044)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,583,837 350,064 1,583,837 350,064

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,457,293 3,574,718 3,875,310 2,943,394

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2548 และ 2547

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

     รายได้

        รายไดจ้ากการขายและบริการ 13 1,011,973 722,336 414,625 185,447

        ดอกเบ้ียรับ 362 5,206 22,700 22,230

        กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,161 - 3,643 -

        รายไดอ่ื้น 28,184 22,986 31,015 11,138

        ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - - 41,575 71,605

     รวมรายได้ 1,044,680 750,528 513,558 290,420

     ค่าใชจ่้าย

        ตน้ทุนขายและบริการ 791,193 537,962 333,262 134,876

        ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 93,179 68,370 36,921 22,232

        ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - 243 - 8

        ค่าตอบแทนกรรมการ 1,650 - 1,155 -

     รวมค่าใชจ่้าย 886,022 606,575 371,338 157,116

     กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 158,658 143,953 142,220 133,304

     ดอกเบ้ียจ่าย (22,680) (27,316) (21,410) (26,639)

     ภาษีเงินไดนิ้ติบคคล 14 (24 485) (13 180) (9 317) (3 208)

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

     ภาษเงนไดนตบุคคล 14 (24,485) (13,180) (9,317) (3,208)

     กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 111,493 103,457 111,493 103,457

(หน่วย: บาท)

     กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

        กาํไรสุทธิ 0.38 0.46 0.38 0.46

        จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัสาํหรับ

           มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (หุ้น) 293,223,443 226,000,000 293,223,443 226,000,000

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2548 และ 2547

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

     รายได้

        รายไดจ้ากการขายและบริการ 13 2,813,461 1,462,314 1,077,719 526,437

        ดอกเบ้ียรับ 1,634 5,206 66,546 42,665

        หน้ีสูญไดรั้บคืน - 120,615 - -

        กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,978 - 7,528 -

        โอนกลบัค่าเผ่ือการลดมูลค่าเงินลงทุน 15,300 - - -

        รายไดอ่ื้น 90,083 43,800 88,939 25,455

        ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 9,572 - 200,470 256,197

     รวมรายได้ 2,935,028 1,631,935 1,441,202 850,754

     ค่าใชจ่้าย

        ตน้ทุนขายและบริการ 2,215,829 1,058,389 888,266 378,084

        ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 202,583 143,678 106,031 48,693

        ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - 3,364 - 126

        ค่าตอบแทนกรรมการ 7,385 - 5,900 -

     รวมค่าใชจ่้าย 2,425,797 1,205,431 1,000,197 426,903

     กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 509 231 426 504 441 005 423 851

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

     กาไรกอนดอกเบยจายและภาษเงนได 509,231 426,504 441,005 423,851

     ดอกเบ้ียจ่าย (69,893) (54,111) (64,777) (53,220)

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 14 (98,526) (27,130) (35,416) (9,968)

     กาํไรก่อนรายการพิเศษ 340,812 345,263 340,812 360,663

     รายการพิเศษ

        กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 15,400 - -

     กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 340,812 360,663 340,812 360,663

(หน่วย: บาท)

     กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

        กาํไรก่อนรายการพิเศษ 1.16 2.24 1.16 2.34

        รายการพิเศษ - 0.10 - -

        กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 1.16 2.34 1.16 2.34

        จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัสาํหรับ

           มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (หุ้น) 293,223,443 154,131,387 293,223,443 154,131,387

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2548 และ 2547

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2548 2547 2548 2547

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

     กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 340,812 360,663 340,812 360,663

     ปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

        จากกิจกรรมดาํเนินงาน

           ค่าเส่ือมราคา 107,770 47,341 37,660 15,946

           หน้ีสูญไดรั้บคืน - (131,528) - -

           กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - (15,400) - -

           ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (241) (716) (1) 22

           โอนกลบัค่าเผ่ือการลดมูลค่าเงินลงทุน (15,300) - - -

           ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (9,572) - (200,470) (256,197)

     กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

        ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 423,469 260,360 178,001 120,434

     สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

        ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45,258 34,112 29,491 (3,665)

        ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน (157,402) (65,313) (157,790) (35,180)

        ลกหน้ีอ่ืน  กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (73) 1 390 (489) (1 166)

งบกระแสเงินสด

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

        ลูกหนอน - กจการทเกยวของกน (73) 1,390 (489) (1,166)

        สินคา้คงเหลือ (76,812) (91,245) (35,023) (10,500)

        สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (57,629) (7,425) (29,365) (2,516)

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,149 (8,486) 1 141

     หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

        เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,852 (44,370) (3,836) 4,965

        เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 138,465 68,607 121,763 35,812

        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,908 23,413 14,179 11,645

        หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,955) (1,098) - -

           เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 325,230 169,945 116,932 119,970

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2548 และ 2547
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2548 2547 2548 2547

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
     เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย - (67,551) - (228,984)
     เงินปันผลรับ 3,060 - 18,000 -
     เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง (เพ่ิมข้ึน) - - 10,000 (30,000)
     เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - - (303,000) (2,005,739)
     รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 173,000 121,739
     รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 40,500 - -
     เงินมดัจาํค่าซ้ือเคร่ืองจกัร (23,804) (23,981) - (18,097)
     เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (697,862) (133,473) (398,052) (39,984)
     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 240 841 4 20
        เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (718,366) (183,664) (500,048) (2,201,045)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
        จากสถาบนัการเงินลดลง (24,914) (3,852) (1,026) -
     เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (116,902) 75,234 (85,687) -
     เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว - 2,404,739 - 2,404,739
     จ่ายชาํระคืนเงินกูแ้ทนบริษทัยอ่ย - (2,005,739) - -

้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

     จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (350,947) (99,039) (350,947) (58,539)
     จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (209,669) - (209,669)
     เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 925,372 146,000 925,372 146,000
     เงินปันผลจ่าย - (73,600) - (73,600)
        เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 432,609 234,074 487,712 2,208,931
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 39,473 220,355 104,596 127,856
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ตน้งวด 195,604 54,114 104,237 54,114
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด (หมายเหตุ 15) 235,077 274,469 208,833 181,970

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2548 และ 2547
(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2548 2547 2548 2547

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

     เงินสดจ่ายระหวา่งงวดสาํหรับ

        ดอกเบ้ียจ่าย 70,432 55,486 65,328 47,469

        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 102,759 29,350 39,076 9,000

     รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

        ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยต์ดัจาํหน่าย 32,410 21,945 32,410 21,945

        ตดัส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย - 1,379 - 1,379

        ซ้ือท่ีดินแต่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - 3,840 - 3,840

        รับชาํระหน้ีเป็นท่ีดิน - 117,014 - -

        โอนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

           เพ่ือชดเชยกบัขาดทุนสะสม 773,044 - 773,044 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2548 และ 2547

(หน่วย: พนับาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2547 80,000 - 132,711 - 2,236 48,278 263,225
เพิ่มทุน 146,000 - - - - - 146,000
ส่วนปรับปรุงจากการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ
   ของกลุ่มบริษทั - - - 792,632 - (1,210,209) (417,577)
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (8,581) (13,364) - - (21,945)
ตดัส่วนเกินทุนของสินทรัพยท์ี่จาํหน่าย - - (1,379) - - - (1,379)
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - 360,663 360,663
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - - 4,000 (4,000) -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

บริษทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงนิรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

ฎ , ( , )
เงินปันผลจ่าย - - - - - (73,600) (73,600)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2547 226,000 - 122,751 779,268 6,236 (878,868) 255,387

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2548 226,000 - 119,850 771,022 6,236 (773,044) 350,064
เพิ่มทุน 11 74,000 851,371 - - - - 925,371
โอนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมลูค่าหุน้
   เพื่อชดเชยกบัขาดทุนสะสม 12 - (766,808) - - (6,236) 773,044 -
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (8,702) (23,708) - - (32,410)
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - 340,812 340,812
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2548 300,000 84,563 111,148 747,314 - 340,812 1,583,837

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้
สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2548 และ 2547

(หน่วย: พนับาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มลูค่าหุน้ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2547 80,000 - 132,711 - 2,236 48,278 263,225
เพิ่มทุน 146,000 - - - - - 146,000
ส่วนปรับปรุงจากการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจ
   ของกลุ่มบริษทั - - - 792,632 - (1,210,209) (417,577)
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (8,581) (13,364) - - (21,945)
ตดัส่วนเกินทุนของสินทรัพยท์ี่จาํหน่าย - - (1,379) - - - (1,379)
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - 360,663 360,663
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - - 4,000 (4,000) -

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ
กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

ฎ , ( , )
เงินปันผลจ่าย - - - - - (73,600) (73,600)
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2547 226,000 - 122,751 779,268 6,236 (878,868) 255,387

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2548 226,000 - 119,850 771,022 6,236 (773,044) 350,064
เพิ่มทุน 11 74,000 851,371 - - - - 925,371
โอนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมลูค่าหุน้
   เพื่อชดเชยกบัขาดทุนสะสม 12 - (766,808) - - (6,236) 773,044 -
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (8,702) (23,708) - - (32,410)
กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - 340,812 340,812
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2548 300,000 84,563 111,148 747,314 - 340,812 1,583,837

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


