
งบดุล

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 216,161,367 195,604,001 99,714,693 104,236,794

     เงินลงทุนชัว่คราว - ตัว๋เงิน 70,000,000 - 70,000,000 -

     ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 6 37,145,733 108,424,248 5,888,897 41,696,577

     ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืน 5 691,162,739 587,459,047 307,753,591 171,934,251

     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 72,760 - 152,760 -

     เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 - - 48,000,000 30,000,000

     เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

        ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 - - 189,489,400 212,000,000

     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 397,912,808 278,626,099 99,359,243 43,489,232

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 79,490,282 25,025,019 37,994,093 12,714,363

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,491,945,689 1,195,138,414 858,352,677 616,071,217

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

     เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 8

        เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 1,203,362,911 127,922,264

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

ุ

        เงินลงทุนในบริษทัร่วม 21,811,980 - - -

     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 9 63,359,316 60,648,941 - -

     เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

        - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 - - 870,510,600 1,611,000,000

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10 2,737,080,863 2,172,690,345 1,043,214,761 586,123,871

     เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินและเคร่ืองจกัร 61,852,519 4,037,461 - 945,000

     สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สุทธิ 11 123,900,665 125,132,100 - -

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 6,138,989 7,413,956 122,535 206,450

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16,751,770 9,656,474 565,100 1,125,418

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 3,030,896,102 2,379,579,277 3,117,775,907 2,327,323,003

รวมสินทรัพย์ 4,522,841,791 3,574,717,691 3,976,128,584 2,943,394,220

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบดุล (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

              หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

        จากสถาบนัการเงิน 13 823,338 45,225,994 - 1,025,569

     เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 14 108,093,093 192,026,606 - 85,686,907

     เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 26,772,727 17,920,430 1,067,252 11,523,670

     เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 661,323,656 502,001,534 289,650,573 171,196,463

     เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 4, 6 - - 95,519,549 -

     เงินกูย้ืมระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 123,990,000 231,088,000 123,990,000 231,088,000

     เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน

          -ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 4,870,537 3,203,792 - -

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

          เจา้หน้ี-ซ้ือทรัพยสิ์น 24,696,140 63,398,303 24,539,159 56,222,452

          อ่ืนๆ 183,356,321 143,261,084 54,482,001 29,890,847

208,052,461 206,659,387 79,021,160 86,113,299

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,133,925,812 1,198,125,743 589,248,534 586,633,908

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

ุ

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

     เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

        ชาํระภายในหน่ึงปี 15 1,758,613,600 2,003,744,000 1,758,613,600 2,003,744,000

     เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก

        ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,973,636 5,091,650 2,937,707 2,952,051

     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 12,125,955 17,692,037 12,125,955 -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,775,713,191 2,026,527,687 1,773,677,262 2,006,696,051

รวมหน้ีสิน 2,909,639,003 3,224,653,430 2,362,925,796 2,593,329,959

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบดุล (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

ส่วนของผูถื้อหุ้น

     ทุนเรือนหุ้น

        ทุนจดทะเบียน 

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

        ทุนท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้

           หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

              (2547: หุ้นสามญั 226,000,000 หุ้น

                 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 16 300,000,000 226,000,000 300,000,000 226,000,000

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 16, 17 84,562,861 - 84,562,861 -

     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- บริษทัฯ 18 108,214,979 119,850,317 108,214,979 119,850,317

     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- บริษทัยอ่ย 18 739,280,121 771,022,143 739,280,121 771,022,143

     กาํไรสะสม

        จดัสรรแลว้

           สาํรองตามกฎหมาย 17, 19 22,158,300 6,236,000 22,158,300 6,236,000

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 17 358,986,527 (773,044,199) 358,986,527 (773,044,199)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,613,202,788 350,064,261 1,613,202,788 350,064,261

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

ู ุ , , , , , , , , , ,

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,522,841,791 3,574,717,691 3,976,128,584 2,943,394,220

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

หมายเหตุ 2548 2547 2548 2547

     รายได้

        รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,868,405,702 2,302,313,371 1,480,828,392 750,077,988

        ดอกเบ้ียรับ 2,392,685 5,491,241 81,474,248 64,418,622

        หน้ีสูญไดรั้บคืน - 121,007,659 - -

        กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 7,856,685 2,420,757 9,332,457 3,310,310

        รายไดอ่ื้น 120,231,970 98,948,532 118,623,578 33,967,123

        ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 24,871,980 - 255,182,620 338,124,372

     รวมรายได้ 4,023,759,022 2,530,181,560 1,945,441,295 1,189,898,415

     ค่าใชจ่้าย

        ตน้ทุนขายและบริการ 3,077,303,883 1,726,442,996 1,224,029,485 556,770,721

        ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 280,071,860 220,486,115 148,696,563 65,774,443

        ค่าตอบแทนกรรมการ 21 7,085,000 2,175,000 5,255,000 2,175,000

     รวมค่าใชจ่้าย 3,364,460,743 1,949,104,111 1,377,981,048 624,720,164

     กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 659,298,279 581,077,449 567,460,247 565,178,251

     ดอกเบ้ียจ่าย (92,411,788) (81,972,417) (85,945,395) (79,588,067)

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 22 (125,743,464) (48,018,085) (40,371,825) (19,103,411)

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

ุ

     กาํไรก่อนรายการพิเศษ 441,143,027 451,086,947 441,143,027 466,486,773

     รายการพิเศษ

        กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - 15,399,826 - -

     กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2 441,143,027 466,486,773 441,143,027 466,486,773

     กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

        กาํไรก่อนรายการพิเศษ 1.50 2.62 1.50 2.71

        รายการพิเศษ - 0.09 - -

        กาํไรสุทธิ 1.50 2.71 1.50 2.71

        จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุ้น) 294,931,507 172,196,721 294,931,507 172,196,721

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2548 2547 2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน

     กาํไรสุทธิสาํหรับปี 441,143,027 466,486,773 441,143,027 466,486,773

     ปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

        ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 166,655,020 73,843,505 65,118,458 22,386,284

        โอนกลบัค่าเผ่ือการลดมูลค่าของเงินลงทุน (2,710,375) (18,466,942) - -

        หน้ีสูญไดรั้บคืน - (131,527,707) - -

        กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี - (15,399,826) - -

        กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (29,900,408) (14,482,047) (1,008) (21,431)

        สาํรองค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมสภาพ 2,873,646 6,486,647 - -

        ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยอ่ื์น 10,269,479 - - -

        ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (24,871,980) - (255,182,620) (338,124,372)

     กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

        ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 563,458,409 366,940,403 251,077,857 150,727,254

     สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

        ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 71,278,515 973,713 37,260,517 (17,180,925)

        ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน (103,703,692) (133,485,521) (135,819,340) (67,680,886)

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด

ู

        ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (72,760) - (152,760) -

        สินคา้คงเหลือ (122,160,355) (64,660,495) (53,667,283) (13,193,935)

        สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (56,563,530) (5,310,962) (25,180,521) (12,574,900)

        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,863,861) (738,095) 1,505,319 (339,106)

     หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

        เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,852,297 (48,988,963) (11,530,377) 9,511,682

        เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 159,322,122 62,903,722 108,079,115 75,152,326

        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 24,533,964 32,105,291 1,019,201 13,137,095

        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17,228,018 35,175,875 21,734,586 2,445,983

        หน้ีสินอ่ืน (5,684,096) (1,757,012) (608,768) -

           เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 550,625,031 243,157,956 193,717,546 140,004,588

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2548 2547 2548 2547

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

     เงินสดรับจากการรับโอนกิจการของบริษทัยอ่ย - - 4,042,304 -

     เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย - (67,550,493) (870,000,000) (228,984,099)

     เงินปันผลรับ 3,060,000 - 17,999,950 -

     เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - - (91,000,000) (30,000,000)

     เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - - (267,000,000) (2,005,738,517)

     รับชาํระคืนเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 1,103,000,000 182,738,517

     รับชาํระคืนเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 40,500,000 - -

     เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดินและเคร่ืองจกัร (57,815,058) (5,965,620) - -

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน (1,618,506) (8,735,263) - -

     เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (824,639,698) (346,454,580) (451,717,485) (192,252,713)

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 36,137,306 17,287,790 3,600 79,366

        เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (844,875,956) (370,918,166) (554,671,631) (2,274,157,446)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก

        สถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (44,402,656) 25,898,946 (1,025,569) 1,025,569

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

     เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (83,933,513) 192,026,606 (85,686,907) 85,686,907

     เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว - 2,404,738,517 - 2,404,738,517

     จ่ายชาํระคืนเงินกูแ้ทนบริษทัยอ่ย - (2,005,738,517) - -

     จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (352,228,400) (210,406,519) (352,228,400) (169,906,519)

     จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - (209,669,250) - (209,669,250)

     เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 925,371,060 146,000,000 925,371,060 146,000,000

     เงินปันผลจ่าย (59,998,200) (73,600,000) (59,998,200) (73,600,000)

        เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 384,808,291 269,249,783 426,431,984 2,184,275,224

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 90,557,366 141,489,573 65,477,899 50,122,366

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ตน้ปี 195,604,001 54,114,428 104,236,794 54,114,428

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 23) 286,161,367 195,604,001 169,714,693 104,236,794

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2548 2547 2548 2547

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

     เงินสดจ่ายระหวา่งปีสาํหรับ

        ดอกเบ้ียจ่าย 93,161,746 81,980,656 86,496,449 79,588,067

        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 92,119,489 30,379,864 44,264,482 9,472,064

     รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

        ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยต์ดัจาํหน่าย 43,377,360 33,211,407 35,343,240 33,211,407

        ตดัส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย - 1,258,962 - 1,258,962

        ซ้ือทรัพยสิ์นแต่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 38,702,163 74,645,796 31,683,293 59,174,503

        รับชาํระหน้ีเป็นท่ีดิน - 117,013,600 - -

        โอนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

           เพ่ือชดเชยกบัขาดทุนสะสม 773,044,200 - 773,044,200 -

        รับโอนกิจการของบริษทัยอ่ยโดยชาํระเป็นตัว๋สญัญาใชเ้งิน - - 95,519,549 -

        แปลงเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเป็น

           เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 73,000,000 -

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น
สาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2548 และ 2547

(หน่วย: บาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้น บริษทัฯ บริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2547 80,000,000 - 132,711,104 - 2,236,000 48,277,377 263,224,481
เพิ่มทุน 146,000,000 - - - - - 146,000,000
ส่วนปรับปรุงจากการปรับโครงสร้าง
     การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั - - - 792,631,725 - (1,210,208,349) (417,576,624)
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (11,601,825) (21,609,582) - - (33,211,407)
ตดัส่วนเกินทุนของสินทรัพยท์ี่จาํหน่าย - - (1,258,962) - - - (1,258,962)
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2547 - - - - - 466,486,773 466,486,773
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย - - - - 4,000,000 (4,000,000) -
เงินปันผลจ่าย (73 600 000) (73 600 000)

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

เงนปนผลจาย - - - - - (73,600,000) (73,600,000)
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2548 226,000,000 - 119,850,317 771,022,143 6,236,000 (773,044,199) 350,064,261
เพิ่มทุน 16 74,000,000 851,371,060 - - - - 925,371,060
โอนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
     เพื่อชดเชยกบัขาดทุนสะสม 17 - (766,808,199) - - (6,236,000) 773,044,199 -
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 18 - - (11,635,338) (31,742,022) - - (43,377,360)
กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2548 - - - - - 441,143,027 441,143,027
จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย 19 - - - - 22,158,300 (22,158,300) -
เงินปันผลจ่าย 20 - - - - - (59,998,200) (59,998,200)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 300,000,000 84,562,861 108,214,979 739,280,121 22,158,300 358,986,527 1,613,202,788

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


