บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว - ตัว๋ เงิน
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ การค้าสุ ทธิ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนซงบนทกโดยวธสวนไดเสย
เงนลงทุ
ซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ 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 นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

6, 7
6
7
7
7
8

2549

2548
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548
(ปรับปรุ งใหม่)

183,586,246
62,050,963
722,480,963
-

216,161,367
70,000,000
37,145,733
717,059,400
72,760
-

109,081,613
2,811,028
303,510,822
18,873,009
43,000,000

99,714,693
70,000,000
5,888,897
315,183,049
152,760
48,000,000

461,416,491
44,756,931
1,474,291,594

397,912,808
52,533,849
1,490,885,917

253,125,000
168,891,181
13,590,196
912,882,849

189,489,400
99,359,243
30,564,635
858,352,677

78,208,469
26,650,000

69,986,735
34,560,016

1,314,878,564
-

1,222,738,366
-

2,873,178,054
84,706,500
108,919,905
4,787,169
10,387,666
3,186,837,763

2,737,080,863
61,852,519
123,900,665
6,138,989
16,751,770
3,050,271,557

708,385,600
1,104,946,757
240,000
547,234
3,128,998,155

870,510,600
1,043,214,761
122,535
565,100
3,137,151,362

4,661,129,357

4,541,157,474

4,041,881,004

3,995,504,039

9

10
7
11
12
13

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
14
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีท
15
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
7
เงินกูย้ ืมระยะยาว - ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
16
เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้ -ซื้ อสิ นทรัพย์
อื่นๆ
รวมหนี
ส้ ิ นหมุนเวยน
รวมหนสนหมุ
เวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
16
เจ้าหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2549

2548
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548
(ปรับปรุ งใหม่)

799,124
88,588,280
25,380
653,689,299
297,899,000
4,644,742
48,710,624

823,338
108,093,093
26,772,727
661,323,656
123,990,000
5,475,669
56,639,254

1,357,996
226,725,731
297,899,000
2,192,870
10,460,042

1,067,252
289,650,573
95,519,549
123,990,000
1,607,946
14,156,295

19,480,602
80,431,958
99,912,560
1,194,269,009

24,696,140
125,052,163
149,748,303
1,132,866,040

8,887,602
28,440,428
37,328,030
575,963,669

24,539,159
38,717,760
63,256,919
589,248,534

1,558,714,600

1,758,613,600

1,558,714,600

1,758,613,600

3,600,350
9,511,923
1,571,826,873
2,766,095,882

4,973,636
12,125,955
1,775,713,191
2,908,579,231

2,657,337
9,511,923
1,570,883,860
2,146,847,529

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

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2549

2548
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548
(ปรับปรุ งใหม่)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกจําหน่ายและเรี ยกชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 300,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริ ษทั ฯ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผ้ ถออหุ
รวมหนสนและสวนของผู
ื ห้ น

17
17

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000
84,562,861
97,600,723
704,748,700

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

300,000,000
84,562,861
97,600,723
704,748,700

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

30,000,000
678,121,191
1,895,033,475

22,158,300
378,361,982
1,632,578,243

30,000,000
678,121,191
1,895,033,475

22,158,300
378,361,982
1,632,578,243

4,661,129,357

4,541,157,474

4,041,881,004

3,995,504,039

0

0

0

0

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

20

กํกาไรสุ
าไรสุ ทธิธสาหรบป
สําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุ ทธิ
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548
(ปรับปรุ งใหม่)

2549

2548
(ปรับปรุ งใหม่)

4,252,052,335
5,274,376
14,301,685
107,634,339
9,990,720
4,389,253,455

3,868,405,702
2,392,685
7,856,685
113,896,124
32,831,125
4,025,382,321

1,562,245,407
53,071,734
2,259,991
149,719,041
218,786,218
1,986,082,391

1,480,828,392
81,474,248
9,332,457
118,623,578
256,805,919
1,947,064,594

3,444,983,340
303,499,863
3,748,483,203
640,770,252
(94,237,909)
(103,931,434)

3,077,303,883
287,156,860
3,364,460,743
660,921,578
(92,411,788)
(125,743,464)

1,229,636,535
203,637,932
1,433,274,467
552,807,924
(87,464,708)
(22,742,307)

1,224,029,485
153,951,563
1,377,981,048
569,083,546
(85,945,395)
(40,371,825)

442,600,909

442,766,326

442,600,909

442,766,326

1.48

1.50

1.48

1.50

300,000,000

294,931,507

300,000,000

294,931,507

23

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
งบการเงินรวม
2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
ปรับกระทบกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน
กําไรจากการขายเงินลงทุน
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
สํารองเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์อื่น
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนิ นงาน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กระแสเงินสดจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ
สนทรพยดาเนนงาน
(เพมขน)
่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินอื่น
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2548
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548
(ปรับปรุ งใหม่)

442,600,909

442,766,326

442,600,909

442,766,326

236,978,077
(2,373,423)
(6,721,559)
(1,565,553)
(3,039,474)
2,764,939
7,800,000
(9,990,720)

166,655,020
(2,710,375)
(29,900,408)
2,873,646
10,269,479
(32,831,125)

123,076,927
(149,041)
(565,104)
1,019,533
(218,786,218)

65,118,458
(1,008)
(256,805,919)

666,453,196

557,122,563

347,197,006

251,077,857

(24,905,230)
(5,579,109)
72,760
(60,464,209)
10,290,717
6,364,104

71,278,515
(118,408,883)
(72,760)
(122,160,355)
(41,858,339)
(5,863,861)

3,077,869
11,593,245
(18,720,249)
(70,551,471)
16,974,742
565,100

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

(26,747,347)
(5,232,400)
(7,928,630)
(45,503,893)
(9,926,769)
496,893,190

8,852,297
159,322,122
24,533,964
17,228,018
(5,684,096)
544,289,185

290,744
(62,730,118)
(3,696,253)
(10,244,031)
(5,759,479)
207,997,105

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

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
งบการเงินรวม
2549

2548
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548
(ปรับปรุ งใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อเงินลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
เงินสดรับจากการรับโอนกิจการของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับ
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยเพิม่ ขึ้น
รับชําระคืนเงินให้กยู้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย
เงินมัดจําค่าซื้ อที่ดินและเครื่ องจักร
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนิ นงาน
เงินสดสุ ทธใชไปในกจกรรมลงทุ
เงนสดสุ
ธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีลดลง
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทลดลง
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี

(2,007,360)
14,631,575
3,776,345
(22,853,981)
(1,035,267)
(420,524,115)
870,058
7,180,760
(419,961,985)

9,395,846
(57,815,058)
(1,618,506)
(824,639,698)
36,137,306
(838,540,110)

(23,000,000)
(60,000,000)
186,489,400
(240,000)
(552,178)
(207,661,906)
729,752
(104,234,932)

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

(24,214)
(18,492,112)
128,000,000
(153,990,000)
(135,000,000)
(179,506,326)
(102,575,121)
286,161,367

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

128,000,000
(153,990,000)
(3,405,253)
(135,000,000)
(164,395,253)
(60,633,080)
169,714,693

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 21)

183,586,246

286,161,367

109,081,613

169,714,693

0

0

0

0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

(554,671,631)

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
งบการเงินรวม
2549
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
เงินสดจ่ายระหว่างปี สําหรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ตดั จําหน่าย
ตัดส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ที่เสี ยหายจากไฟไหม้
ซื้ อสิ นทรัพย์แต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
โอนสํารองตามกฎหมายและส่ วนเกินมูลค่าหุน้
เพื่อชดเชยกับขาดทุนสะสม
รับโอนกิจการของบริ ษทั ย่อยโดยชําระเป็ นตัว๋ สัญญาใช้เงิน
แปลงเงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเป็ น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ซื้ อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ชําระคืนเงินกูย้ ืมมระยะสนจากบรษทยอยโดยหกกลบ
ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อยโดยหักกลบ
ชาระคนเงนกู
กับเงินค่าหุน้ คืนจากการชําระบัญชี
ค่าเสี ยหายรอเรี ยกคืนตามสัญญาประกันภัย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2548
(ปรับปรุ งใหม่)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548
(ปรับปรุ งใหม่)

95,915,223
124,732,113

93,161,746
92,119,489

87,464,708
29,052,592

86,496,449
44,264,482

42,120,293
3,025,384
5,215,539

43,377,360
38,702,163

45,145,677
15,651,558

35,343,240
31,683,293

-

773,044,199
-

-

5,108,523

-

3,450,000

2,513,798

-

92,114,296
-

773,044,199
95,519,549
73,000,000
-

บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 - ก่อนปรับปรุ ง
ปรับปรุ งการบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีส่วนได้เสี ย
เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะบริ ษทั ที่ลงทุนเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2548 - หลังปรับปรุ ง
เพิ่มทุน
โอนสํารองตามกฎหมายและส่ วนเกินมูลค่าหุน้
เพอชดเชยกบขาดทุ
เพื
่อชดเชยกับขาดทุนสะสม
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2548 - ปรับปรุ งใหม่
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
17
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี 2549
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
19
เงินปันผลจ่าย
18
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
กําไร (ขาดทุน) สะสม
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
จัดสรรแล้ว
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
119,850,317
771,022,143
6,236,000
(773,044,199)

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
226,000,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
-

226,000,000
74,000,000

851,371,060

119,850,317
-

771,022,143
-

6,236,000
-

17,752,156
(755,292,043)
-

17,752,156
367,816,417
925,371,060

300,000,000
300,000,000
0
0

(766,808,199)
84,562,861
84,562,861
0
0

(11,635,338)
108,214,979
(10,614,256)
97,600,723
0
0

(31,742,022)
739,280,121
(34,531,421)
704,748,700
0
0

(6,236,000)
22,158,300
22,158,300
7,841,700
30,000,000
0
0

773,044,199
442,766,326
(22,158,300)
(59,998,200)
378,361,982
442,600,909
(7,841,700)
(135,000,000)
678,121,191
0
0

(43,377,360)
442,766,326
(59,998,200)
1,632,578,243
(45,145,677)
442,600,909
(135,000,000)
1,895,033,475
0
0

รวม
350,064,261

