บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - ตัว๋ เงิน
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ - บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุ ทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
- สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
เงินมัดจําค่าซื้ อที่ดินและเครื่ องจักร
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

5, 6
5
6
6
6
7

2548

2547

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2548
2547

216,161,367
70,000,000
37,145,733
691,162,739
72,760
-

195,604,001
108,424,248
587,459,047
-

99,714,693
70,000,000
5,888,897
307,753,591
152,760
48,000,000

104,236,794
41,696,577
171,934,251
30,000,000

397,912,808
79,490,282
1,491,945,689

278,626,099
25,025,019
1,195,138,414

189,489,400
99,359,243
37,994,093
858,352,677

212,000,000
43,489,232
12,714,363
616,071,217

21,811,980
63,359,316

60,648,941

1,203,362,911
-

127,922,264
-

2,737,080,863
61,852,519
123,900,665
6,138,989
16,751,770
3,030,896,102
4,522,841,791

2,172,690,345
4,037,461
125,132,100
7,413,956
9,656,474
2,379,579,277
3,574,717,691

870,510,600
1,043,214,761
122,535
565,100
3,117,775,907
3,976,128,584

1,611,000,000
586,123,871
945,000
206,450
1,125,418
2,327,323,003
2,943,394,220

8

9
6
10
11
12

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ ืมระยะยาว - ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
-ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่ งปี
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ -ซื้ อทรัพย์สิน
อื่นๆ
รวมหนี้ สินหมุุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ จาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

13
14
6
4, 6
15

15

2548

2547

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2548
2547

823,338
108,093,093
26,772,727
661,323,656
123,990,000

45,225,994
192,026,606
17,920,430
502,001,534
231,088,000

1,067,252
289,650,573
95,519,549
123,990,000

4,870,537

3,203,792

24,696,140
183,356,321
208,052,461
1,133,925,812

63,398,303
143,261,084
206,659,387
1,198,125,743

24,539,159
54,482,001
79,021,160
589,248,534

56,222,452
29,890,847
86,113,299
586,633,908

1,758,613,600

2,003,744,000

1,758,613,600

2,003,744,000

4,973,636
12,125,955
1,775,713,191
2,909,639,003

5,091,650
17,692,037
2,026,527,687
3,224,653,430

2,937,707
12,125,955
1,773,677,262
2,362,925,796

2,952,051
2,006,696,051
2,593,329,959

-

1,025,569
85,686,907
11,523,670
171,196,463
231,088,000
-

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2548
2547

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 300,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

2548

2547

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

16
16, 17
18
18

300,000,000
84,562,861
108,214,979
739,280,121

226,000,000
119,850,317
771,022,143

300,000,000
84,562,861
108,214,979
739,280,121

226,000,000
119,850,317
771,022,143

17, 19
17

22,158,300
358,986,527
, , ,
1,613,202,788
4,522,841,791

6,236,000
(773,044,199)
, ,
350,064,261
3,574,717,691

22,158,300
358,986,527
, , ,
1,613,202,788
3,976,128,584

6,236,000
(773,044,199)
, ,
350,064,261
2,943,394,220

0

0

0

0

ทุนที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 300,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2547: หุ ้นสามัญ 226,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริ ษทั ฯ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถู ้ ือหุุ ้น
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2548
2547

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
หนี้ สูญได้รับคืน
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรก่อนรายการพิเศษ
รายการพิเศษ
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี

21

22

กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
กําไรก่อนรายการพิเศษ
รายการพิเศษ
กําไรสุ ทธิ
จํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2

2548

2547

3,868,405,702
2,392,685
7,856,685
120,231,970
24,871,980
4,023,759,022

2,302,313,371
5,491,241
121,007,659
2,420,757
98,948,532
2,530,181,560

1,480,828,392
81,474,248
9,332,457
118,623,578
255,182,620
1,945,441,295

750,077,988
64,418,622
3,310,310
33,967,123
338,124,372
1,189,898,415

3,077,303,883
280,071,860
7,085,000
3,364,460,743
659,298,279
(92,411,788)
(125,743,464)
441,143,027

1,726,442,996
220,486,115
2,175,000
1,949,104,111
581,077,449
(81,972,417)
(48,018,085)
451,086,947

1,224,029,485
148,696,563
5,255,000
1,377,981,048
567,460,247
(85,945,395)
(40,371,825)
441,143,027

556,770,721
65,774,443
2,175,000
624,720,164
565,178,251
(79,588,067)
(19,103,411)
466,486,773

441,143,027

15,399,826
466,486,773

441,143,027

466,486,773

1.50

2.62
0.09

1.50

2.71

-

-

-

1.50

2.71

1.50

2.71

294,931,507

172,196,721

294,931,507

172,196,721

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
2548
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
ปรับกระทบกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
หนี้ สูญได้รับคืน
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
สํารองค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพ
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์อื่น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลููกหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่น
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินอื่น
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2547

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2548
2547

441,143,027

466,486,773

441,143,027

466,486,773

166,655,020
(2,710,375)
(29,900,408)
2,873,646
10,269,479
(24,871,980)

73,843,505
(18,466,942)
(131,527,707)
(15,399,826)
(14,482,047)
6,486,647
-

65,118,458
(1,008)
(255,182,620)

22,386,284
(21,431)
(338,124,372)

563,458,409

366,940,403

251,077,857

150,727,254

71,278,515
(103,703,692)
(72,760)
(122,160,355)
(56,563,530)
(5,863,861)

973,713
(133,485,521)
(64,660,495)
(5,310,962)
(738,095)

37,260,517
(135,819,340)
(152,760)
(53,667,283)
(25,180,521)
1,505,319

(17,180,925)
(67,680,886)
(13,193,935)
(12,574,900)
(339,106)

8,852,297
159,322,122
24,533,964
17,228,018
(5,684,096)
550,625,031

(48,988,963)
62,903,722
32,105,291
35,175,875
(1,757,012)
243,157,956

(11,530,377)
108,079,115
1,019,201
21,734,586
(608,768)
193,717,546

9,511,682
75,152,326
13,137,095
2,445,983
140,004,588

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
งบการเงินรวม
2548
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
รับชําระคืนเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
รับชําระคืนเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจําค่าซื้ อที่ดินและเครื่ องจักร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
จ่ายชําระคืนเงินกูแ้ ทนบริ ษทั ย่อย
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 23)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2547

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2548
2547

3,060,000
(57,815,058)
(1,618,506)
(824,639,698)
36,137,306
(844,875,956)

(67,550,493)
40,500,000
(5,965,620)
(8,735,263)
(346,454,580)
17,287,790
(370,918,166)

4,042,304
(870,000,000)
17,999,950
(91,000,000)
(267,000,000)
1,103,000,000
(451,717,485)
3,600
(554,671,631)

(228,984,099)
(30,000,000)
(2,005,738,517)
182,738,517
(192,252,713)
79,366
(2,274,157,446)

(44,402,656)
(83,933,513)
(352,228,400)
925,371,060
(59,998,200)
384,808,291
90,557,366
195,604,001
286,161,367

25,898,946
192,026,606
2,404,738,517
(2,005,738,517)
(210,406,519)
(209,669,250)
146,000,000
(73,600,000)
269,249,783
141,489,573
54,114,428
195,604,001

(1,025,569)
(85,686,907)
(352,228,400)
925,371,060
(59,998,200)
426,431,984
65,477,899
104,236,794
169,714,693

1,025,569
85,686,907
2,404,738,517
(169,906,519)
(209,669,250)
146,000,000
(73,600,000)
2,184,275,224
50,122,366
54,114,428
104,236,794

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547

2548

2547

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2548
2547

93,161,746
92,119,489

81,980,656
30,379,864

86,496,449
44,264,482

79,588,067
9,472,064

43,377,360
38,702,163
-

33,211,407
1,258,962
74,645,796
117,013,600

35,343,240
31,683,293
-

33,211,407
1,258,962
59,174,503
-

งบการเงินรวม
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจ่ายระหว่างปี สําหรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ตดั จําหน่าย
ตัดส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย
ซื้ อทรัพย์สินแต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
รับชําระหนี้ เป็ นที่ดิน
โอนสํารองตามกฎหมายและส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
เพื่อชดเชยกับขาดทุนสะสม
รับโอนกิจการของบริ ษทั ย่อยโดยชําระเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน
แปลงเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเป็ น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

773,044,200
-

-

773,044,200
95,519,549

-

-

73,000,000

-

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2547
เพิ่มทุน
ส่ วนปรับปรุ งจากการปรับโครงสร้าง
การดําเนิ นธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ตัดส่ วนเกินทุนของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2547
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
เงนปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
เพิ่มทุน
โอนสํารองตามกฎหมายและส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
เพื่อชดเชยกับขาดทุนสะสม
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2548
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

16
17
18
19
20

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
จัดสรรแล้ว
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
132,711,104
2,236,000
48,277,377
-

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
80,000,000
146,000,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
-

226,000,000
74,000,000

851,371,060

(11,601,825)
(1,258,962)
119,850,317
-

792,631,725
(21,609,582)
771,022,143
-

4,000,000
6,236,000
-

(1,210,208,349)
466,486,773
(4,000,000)
(73 600 000)
(73,600,000)
(773,044,199)
-

(417,576,624)
(33,211,407)
(1,258,962)
466,486,773
(73 600 000)
(73,600,000)
350,064,261
925,371,060

300,000,000

(766,808,199)
84,562,861

(11,635,338)
108,214,979

(31,742,022)
739,280,121

(6,236,000)
22,158,300
22,158,300

773,044,199
441,143,027
(22,158,300)
(59,998,200)
358,986,527

(43,377,360)
441,143,027
(59,998,200)
1,613,202,788

รวม
263,224,481
146,000,000

