
งบดุล

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 168,728 183,586 6,370 109,082

     เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร

        ท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช้ 6 15,000 - 15,000 -

     ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7, 9 47,718 62,051 3,923 2,811

     ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7 844,123 722,481 366,462 303,511

     ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 - - 7,207 18,873

     เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 9 - - - 43,000

     เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

        - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 - - 240,125 253,125

     สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 475,794 461,416 164,371 168,891

     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 81,898 44,757 15,892 13,590

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,633,261 1,474,291 819,350 912,883

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

     เงินลงทนในบริษทัยอ่ย 10 1 255 984 1 055 984

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม

     เงนลงทุนในบรษทยอย 10 - - 1,255,984 1,055,984

     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 88,896 78,208 - -

     เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 26,650 26,650 - -

     เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืน 5,000 - 5,000 -

     เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย

        - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 - - 690,431 708,386

     ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 3,425,486 2,873,178 1,026,740 1,104,947

     เงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร - 84,707 - 240

     สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สุทธิ 14 107,779 108,920 - -

     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 15 45,789 4,787 1,298 547

     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 36,030 10,388 6,605 -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,735,630 3,186,838 2,986,058 2,870,104

รวมสินทรัพย์ 5,368,891 4,661,129 3,805,408 3,782,987

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

              หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

        จากสถาบนัการเงิน 16 38,231 799 - -

     เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

        - เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 17 174,259 88,588 - -

     เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 - 25 1,482 1,358

     เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 693,951 653,689 267,570 226,726

     เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 - - 615 -

     เงินกูย้มืระยะยาว - ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

        ภายในหน่ึงปี 18 374,960 297,899 328,790 297,899

     เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน

          -ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 2,998 4,645 2,998 2,193

     หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

          เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 4,633 19,481 - 8,888

          ภาษีเงินไดนิ้ติบคคลคา้งจ่าย 35 913 48 710 6 754 10 460

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม

          ภาษเงนไดนตบุคคลคางจาย 35,913 48,710 6,754 10,460

          อ่ืนๆ 208,235 80,432 82,802 28,440

248,781 148,623 89,556 47,788

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,533,180 1,194,268 691,011 575,964

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

     เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

        ชาํระภายในหน่ึงปี 18 1,727,497 1,558,715 1,455,181 1,558,715

     เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก

        ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,558 3,600 4,006 2,657

     หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7,557 9,512 9,623 9,512

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,739,612 1,571,827 1,468,810 1,570,884

รวมหนีสิ้น 3,272,792 2,766,095 2,159,821 2,146,848

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบดุล (ต่อ)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

     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 300,000 300,000 300,000 300,000

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 84,563 84,563 84,563 84,563

     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- บริษทัฯ 89,119 97,601 89,119 97,601

     ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์- บริษทัยอ่ย 671,455 704,749 - -

     กาํไรสะสม

        จดัสรรแลว้

           สาํรองตามกฎหมาย 30,000 30,000 30,000 30,000

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 920,962 678,121 1,141,905 1,123,975

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,096,099 1,895,034 1,645,587 1,636,139

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,368,891 4,661,129 3,805,408 3,782,987

0 0 0 0

งบการเงินรวม

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

     รายได้

        รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,299,849 1,087,484 476,042 412,709

        ดอกเบ้ียรับ 940 1,423 14,097 13,177

        กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 500 3,790 - 267

        รายไดอ่ื้น 32,320 21,847 37,422 33,551

        ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 5,586 - - -

     รวมรายได้ 1,339,195 1,114,544 527,561 459,704

     ค่าใช้จ่าย

        ตน้ทุนขายและบริการ 1,007,840 868,214 337,721 312,994

        ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 100,862 66,352 70,436 45,687

        ค่าตอบแทนกรรมการ 1,158 1,086 1,158 1,086

        ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - 1,437 - -

        ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - 604 -

     รวมค่าใช้จ่าย 1,109,860 937,089 409,919 359,767

     กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 229 335 177 455 117 642 99 937

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และ 2549

     กาไรกอนดอกเบยจายและภาษเงนได 229,335 177,455 117,642 99,937

     ดอกเบ้ียจ่าย (32,552) (25,124) (26,319) (22,612)

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (34,570) (31,394) (7,230) (7,345)

     กาํไรสุทธิสําหรับงวด 162,213 120,937 84,093 69,980

(หน่วย: บาท)

     กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

        กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 0.54 0.40 0.28 0.23

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

     รายได้

        รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,656,205 3,168,854 1,315,975 1,161,421

        ดอกเบ้ียรับ 2,136 4,508 43,817 40,376

        กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 4,921 10,989 70 1,968

        รายไดอ่ื้น 72,891 79,577 105,799 116,416

        ส่วนแบ่งกาํไรสะสมจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - - - 49,115

        ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 11,546 5,719 - -

     รวมรายได้ 3,747,699 3,269,647 1,465,661 1,369,296

     ค่าใช้จ่าย

        ตน้ทุนขายและบริการ 2,871,511 2,578,644 978,222 921,395

        ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 257,022 219,508 187,732 145,053

        ค่าตอบแทนกรรมการ 5,358 5,321 5,358 5,321

     รวมค่าใช้จ่าย 3,133,891 2,803,473 1,171,312 1,071,769

     กาํไรก่อนดอกเบ้ียจ่ายและภาษีเงินได้ 613,808 466,174 294,349 297,527

     ดอกเบ้ียจ่าย (85 781) (71 699) (77 570) (65 605)

งบกาํไรขาดทุน

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และ 2549

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

     ดอกเบยจาย (85,781) (71,699) (77,570) (65,605)

     ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (105,186) (80,194) (18,849) (19,634)

     กาํไรสุทธิสําหรับงวด 422,841 314,281 197,930 212,288

(หน่วย: บาท)

     กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

        กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 1.41 1.05 0.66 0.71

     หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
     กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 422,841 314,281 197,930 212,288
     ปรับกระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
        จากกิจกรรมดาํเนินงาน
           ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 204,790 169,967 101,328 86,233
           ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4,678 (639) 1,872 1,020
           กาํไรจากการขายเงินลงทุน - (6,722) - -
           กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (2,416) (417) - (288)
           ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชด้าํเนินงาน 21 7,800 - -
           กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน 2,010 - 171 -
           สาํรองขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์น 3,828 - - -
           ตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 6,544 - 6,544 -
           ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตดัจ่าย
              - สุทธิ 1,197 - 474 -
           ส่วนแบ่งกาํไรสะสมจากการชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย - - - (49,115)
           ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (11,546) (5,719) - -
     กระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และ 2549

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบกระแสเงินสด

        ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 631,947 478,551 308,319 250,138
     สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
        ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 163,497 (24,968) (1,112) 2,284
        ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (121,718) (69,037) (63,000) (13,237)
        ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 73 11,666 (6,697)
        สินคา้คงเหลือ (3,765) (81,424) 2,649 (74,603)
        สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (28,048) 49,183 (3,734) 21,500
        สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (25,642) 2,757 (8,671) (620)
     หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
        เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (25) (26,751) 124 875
        เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (92,687) 61,877 40,780 20,317
        เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 615 -
        หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 72,837 (60,543) 38,099 (11,710)
        หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,787 (1,955) 4,853 (1,955)
           เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 599,183 327,763 330,588 186,292

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
     เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10) - - (185,000) -
     เงินสดจ่ายสุทธิเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10) (149,733) - - -
     เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม - (2,007) - -
     เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 14,632 - -
     เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม (หมายเหตุ 11) 858 3,776 - -
     เงินให้กูย้มืระยะสั้นอ่ืนลดลง 5,000 - - -
     เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยลดลง - - 43,000 28,000
     ค่าธรรมเนียมรับในการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย
        เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 4,221 -
     เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - - (114,000) (60,000)
     รับชาํระคืนเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - - 144,955 131,739
     เงินให้กูย้มืระยะยาวอ่ืนเพ่ิมข้ึน (5,000) - (5,000) -
     เงินมดัจาํค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวรลดลง (เพ่ิมข้ึน) 84,707 (60,857) 240 (1,256)
     เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (338,843) (304,701) (41,542) (189,678)

ิ ั ิ ั ์

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และ 2549
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 2,416 593 - 453
     เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,002) - (851) -
     เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 1,120 7,141 - -
        เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (400,477) (341,423) (153,977) (90,742)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
     เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใชเ้พ่ิมข้ึน (15,000) - (15,000) -
     เงินเบิกเกินบญัชีเพ่ิมข้ึน 7,017 1,870 - -
     เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน 84,293 84,090 - -
     เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่าทางการเงิน (6,082) - (3,239) -
     เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 146,000 101,000 146,000 101,000
     จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (226,351) (83,599) (218,643) (83,599)
     เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืนลดลง (15,000) - - -
     จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - - - (3,405)
     ค่าธรรมเนียมจ่ายในการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย
        เงินกูย้มืระยะยาว (8,441) - (8,441) -
     เงินปันผลจ่าย (180,000) (135,000) (180,000) (135,000)
        เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (213,564) (31,639) (279,323) (121,004)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (14,858) (45,299) (102,712) (25,454)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ตน้งวด 183,586 286,161 109,082 169,715
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายงวด 168,728 240,862 6,370 144,261

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และ 2549

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
     เงินสดจ่ายระหวา่งงวดสาํหรับ
        ดอกเบ้ียจ่าย 85,927 71,839 76,792 65,605
        ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 123,431 111,417 24,511 28,495
     รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
        ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยต์ดัจาํหน่าย 41,776 31,357 8,482 7,756
        ตดัส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์เสียหาย
           จากไฟไหม้ - 3,025 - -
        ซ้ือยานพาหนะตามสญัญาเช่าทางการเงิน 5,393 4,548 5,393 3,450
        ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยโดยหกักลบ
           กบัเงินค่าหุ้นคืนจากการชาํระบญัชี - - - 92,114
        ค่าเสียหายรอเรียกคืนตามสญัญาประกนัภยั - 6,436 - -
        โอนสินทรัพยถ์าวรเป็นสินทรัพยร์อการขาย 5,829 - - -
        ค่าหุ้นคา้งชาํระ 15,000 - 15,000 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2550 และ 2549

(หน่วย: พนับาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2549 300,000 84,563 108,215 739,280 22,158 378,362 1,632,578

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (7,756) (26,626) - - (34,382)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - 314,281 314,281

เงินปันผลจ่าย - - - - - (75,000) (75,000)

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่30 กนัยายน 2549 300,000 84,563 100,459 712,654 22,158 617,643 1,837,477

ื ั ี่

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี1 มกราคม 2550 300,000 84,563 97,601 704,749 30,000 678,121 1,895,034

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (8,482) (33,294) - - (41,776)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - 422,841 422,841

เงินปันผลจ่าย 20 - - - - - (180,000) (180,000)

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่30 กนัยายน 2550 300,000 84,563 89,119 671,455 30,000 920,962 2,096,099

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุน้

สาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2550 และ 2549

(หน่วย: พนับาท)

ทุนที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ บริษทัฯ บริษทัยอ่ย สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2549 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 300,000 84,563 108,215 739,280 22,158 358,987 1,613,203

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

   การบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 - - - (739,280) - 615,526 (123,754)

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2549 - หลงัการปรับปรุง 300,000 84,563 108,215 - 22,158 974,513 1,489,449

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (7,756) - - - (7,756)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ - - - - - 212,288 212,288

ื ั ี่ ั

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

ยอดคงเหลอื ณ วันท ี30 กนัยายน 2549 300,000 84,563 100,459 - 22,158 1,186,801 1,693,981

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2550 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม 300,000 84,563 97,601 704,749 30,000 678,121 1,895,034

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั

   การบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (704,749) - 445,854 (258,895)

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่1 มกราคม 2550 - หลงัการปรับปรุง 300,000 84,563 97,601 - 30,000 1,123,975 1,636,139

ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - - (8,482) - - - (8,482)

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด - - - - - 197,930 197,930

เงินปันผลจ่าย 20 - - - - - (180,000) (180,000)

ยอดคงเหลอื ณ วันที ่30 กนัยายน 2550 300,000 84,563 89,119 - 30,000 1,141,905 1,645,587

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


