บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าสุ ทธิ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
- สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
เงินมัดจําค่าซื้อที่ดินและเครื่ องจักร
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน - สุ ทธิ
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2552

2551

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

194,644,923
51,309,182
922,391,513
128,400
-

125,073,235
69,115,863
917,093,404
242,874
-

104,390,313
3,465,597
337,409,343
7,971,879
263,000,000

35,553,545
2,900,895
353,692,118
9,986,626
70,000,000

8
9

364,184,628
62,058,201
1,594,716,847

591,550,213
126,697,933
1,829,773,522

107,750,000
98,336,408
8,025,584
930,349,124

215,500,000
128,774,643
57,210,621
873,618,448

10
11
12

114,466,554
26,651,146

110,920,321
26,650,000

1,252,018,452
-

1,252,018,452
-

8
13

4,254,332,103
24,756,182
106,773,600
17,934,556
23,354,112
28,926,225
4,597,194,478
6,191,911,325

4,176,742,812
38,181,879
106,773,600
17,934,556
25,768,437
27,724,327
4,530,695,932
6,360,469,454

420,885,600
1,278,022,270
1,313,182
11,371,166
7,495,081
2,971,105,751
3,901,454,875

420,885,600
1,322,077,418
9,491,159
13,304,244
11,012,638
3,028,789,511
3,902,407,959

7, 8
7
8
8

14
15

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร - ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร - ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระ
ในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้-ซื้อสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

16
17
8

2552

2551

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

8

22,736
215,427,125
122,150
705,299,204
-

75,925,378
309,729,775
868,402,869
-

250,148,690
336,415

352,488
289,194,860
3,908,060

18

428,817,622

509,968,000

258,606,000

361,288,000

19

13,283,679

3,364,262

1,445,055

2,209,507

84,343,591
28,414,221
125,418,798
238,176,610
1,601,149,126

132,851,855
49,849,508
151,466,903
334,168,266
2,101,558,550

14,111,307
39,952,802
54,064,109
564,600,269

61,343,155
12,623,619
62,207,827
136,174,601
793,127,516

18

1,644,192,768

1,695,464,168

1,305,174,487

1,279,628,556

19

45,587,445
29,477,000
3,328,689
1,722,585,902
3,323,735,028

2,604,575

1,016,258

2,461,313

1,698,068,743
3,799,627,293

3,613,650
1,309,804,395
1,874,404,664

838,040
1,282,927,909
2,076,055,425

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบดุล (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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
ผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริ ษทั ฯ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2552

2551

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000
84,562,861

300,000,000
84,562,861

300,000,000
84,562,861

300,000,000
84,562,861

20
20

64,260,576
560,961,582

65,827,644
566,498,881

64,260,576
-

65,827,644
-

22

30,000,000
1,828,391,278
2,868,176,297
6,191,911,325

30,000,000
1,513,952,775
2,560,842,161
6,360,469,454

30,000,000
1,548,226,774
2,027,050,211
3,901,454,875

30,000,000
1,345,962,029
1,826,352,534
3,902,407,959

0

0

0

0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
ดอกเบี้ยรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้กลับรายการค่าเผือ่ ด้อยค่าสิ นทรัพย์
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรสุ ทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13

2552

2551

4,295,429,812
1,457,501
6,227,301
44,663,733
4,347,778,347

5,814,396,501
3,354,356
26,745,818
90,313,820
5,934,810,495

1,437,608,128
35,435,289
579,041
162,531,660
1,636,154,118

2,007,280,054
47,496,517
165,217,304
2,219,993,875

3,528,267,393
67,225,706
239,477,446
43,502,094
3,878,472,639

4,655,011,079
83,693,581
235,698,900
23,558,467
52,033,568
2,411,933
5,052,407,528

1,103,536,157
22,495,890
168,088,778
43,260,094
1,337,380,919

1,493,615,911
29,522,474
183,531,686
688,383
51,277,568
423,336
1,759,059,358

469,305,708
9,837,233
479,142,941
(114,435,496)
364,707,445
(50,268,942)
314,438,503

882,402,967
22,717,092
905,120,059
(132,826,445)
772,293,614
(137,616,409)
634,677,205

298,773,199
298,773,199
(76,088,754)
222,684,445
(20,419,700)
202,264,745

460,934,517
460,934,517
(94,655,374)
366,279,143
(35,441,593)
330,837,550

1.05

2.12

0.67

1.10

-

23

25

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
งบการเงินรวม
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิก่อนภาษี
ปรับกระทบกําไรสุ ทธิเป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
ค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวรและสิ นทรัพย์อื่น
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
กําไรจากการเรี ยกชดเชยสิ นทรัพย์ที่เสี ยหายตามสัญญาประกันภัย
รายได้จากการกลับรายการค่าเผือ่ ด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตัดจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสัญญาเงินกูย้ มื
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2551

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

364,707,445

772,293,614

222,684,445

366,279,143

433,585,370
(615,824)
(299,993)
895,286
478,661
17,580,925
1,840,228
(721,038)
113,699,033
(9,837,233)

357,453,288
23,002,312
(2,139,449)
5,396,487
3,455,492
(140,000)
(3,874,600)
(26,745,818)
965,500
1,022,384
(3,354,356)
122,729,458
(22,717,092)

158,985,521
(100,035)
910,778
5,478,750
901,067
(35,435,289)
76,088,754
-

144,788,797
670,692
(265,512)
(767,222)
3,035,064
518,785
(47,496,517)
91,916,352
-

921,312,860

1,227,347,220

429,513,991

558,679,582

17,589,829
(6,226,328)
114,474
226,886,923
62,799,504
14,278,771

(19,042,833)
(69,288,611)
110,226
(149,024,371)
3,707,990
(42,405,324)

(564,702)
16,300,798
2,014,747
29,527,456
44,283,970
5,417,557

(175,954)
11,580,131
(5,687,920)
24,659,050
(37,447,006)
(6,430,411)

122,150
(162,409,308)
(28,566,686)
32,875,341
1,078,777,530
(70,260,872)
1,008,516,658

(1,135,000)
125,540,771
7,985,596
(6,897,892)
1,076,897,772
(162,115,116)
914,782,656

(352,488)
(38,964,157)
(3,571,646)
(20,314,882)
2,775,611
466,066,255
(20,828,030)
445,238,225

(465,848)
22,428,180
3,268,445
1,001,100
(6,164,331)
565,245,018
(37,072,877)
528,172,141

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2552
2551

งบการเงินรวม
2552
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
รับชําระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวอื่นลดลง
เงินมัดจําค่าซื้อที่ดินและเครื่ องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการเรี ยกชดเชยตามสัญญาประกันภัย
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้ลดลง
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
จ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมจ่ายในการเปลี่ยนสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด - ปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ตดั จําหน่าย
ซื้อสิ นทรัพย์แต่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
ซื้อเครื่ องจักรตามสัญญาขายและเช่าการเงินกลับคืน
โอนสิ นทรัพย์ถาวรเป็ นสิ นทรัพย์อื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2551

1,457,501
6,291,000
(1,146)
2,000,000
13,425,697
(19,154,971)
(521,395,554)
300,000
(517,077,473)

3,354,356
4,263,000
1,000,000
(10,908,463)
(24,615,310)
(1,002,117,331)
1,184,364
8,258,567
180,000
(1,019,400,817)

35,435,289
(193,000,000)
107,750,000
2,000,000
8,177,977
(5,753,594)
(173,743,683)
(219,134,011)

47,496,517
(70,000,000)
224,670,000
1,000,000
(9,491,159)
(13,012,125)
(387,145,326)
523,364
(205,958,729)

(75,902,642)
(93,184,067)
(2,288,741)
172,160,222
(304,582,000)
(118,070,269)
(421,867,497)
69,571,688
125,073,235
194,644,923

15,031,531
5,995,193
191,653,441
(4,765,146)
50,000,000
531,775,568
(429,923,000)
(127,744,136)
(6,067,900)
(209,986,000)
15,969,551
(88,648,610)
213,721,846
125,073,235

(1,915,589)
108,765,931
(185,902,000)
(78,215,788)
(157,267,446)
68,836,768
35,553,545
104,390,313

15,031,531
(4,873,279)
269,714,956
(332,183,000)
(93,781,595)
(209,986,000)
(356,077,387)
(33,863,975)
69,417,520
35,553,545

0

0

-

0

7,104,367
84,343,591
56,409,812
17,580,670

3,150,968
132,851,855
-

1,567,067
-

488,935
61,343,155
-

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หน่ วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ที่รับรู้ในส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนเพิ่มตามราคาประเมินใหม่
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวมรายได้ ที่รับรู้ในส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
รวมรายได้ ท้งั สิ้นที่รับรู้สําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ในส่ วนของผู้ถือหุ้น
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวมค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ในส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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กําไรสะสม
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
จัดสรรแล้ว
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
21,616,832
520,501,342
30,000,000
1,089,261,570

ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
300,000,000

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้
84,562,861

300,000,000

84,562,861

44,699,747
(488,935)
44,210,812
44,210,812
65,827,644

48,659,572
(2,662,033)
45,997,539
45,997,539
566,498,881

30,000,000

634,677,205
634,677,205
(209,986,000)
1,513,952,775

93,359,319
(3,150,968)
90,208,351
634,677,205
724,885,556
(209,986,000)
2,560,842,161

300,000,000

84,562,861

65,827,644

566,498,881

30,000,000

1,513,952,775

2,560,842,161

300,000,000

84,562,861

(1,567,068)
(1,567,068)
64,260,576

(5,537,299)
(5,537,299)
560,961,582

30,000,000

314,438,503
1,828,391,278

(7,104,367)
(7,104,367)
314,438,503
2,868,176,297

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

รวม
2,045,942,605

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) ที่รับรู้ ในส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนเพิ่มตามราคาประเมินใหม่
ตัดจําหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวมรายได้ ที่รับรู้ ในส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
รวมรายได้ ท้งั สิ้นที่รับรู้ สําหรับปี
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552
ค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ ในส่ วนของผู้ถือหุ้น
ตัดจําหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
รวมค่าใช้ จ่ายที่รับรู้ ในส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนที่ออก
และชําระแล้ว
300,000,000

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้
84,562,861

ส่วนเกินทุนจากการ
จัดสรรแล้ว
ตีราคาสิ นทรัพย์ สํารองตามกฎหมาย
21,616,832
30,000,000

300,000,000

84,562,861

44,699,747
(488,935)
44,210,812
44,210,812
65,827,644

300,000,000

84,562,861

300,000,000
0
0

ยังไม่ได้จดั สรร
1,225,110,479

รวม
1,661,290,172

30,000,000

330,837,550
330,837,550
(209,986,000)
1,345,962,029

44,699,747
(488,935)
44,210,812
330,837,550
375,048,362
(209,986,000)
1,826,352,534

65,827,644

30,000,000

1,345,962,029

1,826,352,534

84,562,861

(1,567,068)
(1,567,068)
64,260,576

30,000,000

202,264,745
1,548,226,774

(1,567,068)
(1,567,068)
202,264,745
2,027,050,211

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

