
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาล  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ    
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ       
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(นายศกัดา เกาทณัฑท์อง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4628 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 พฤษภาคม 2562 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,781,180     1,362,776     703,811 475,759 

เงินลงทุนชวัคราว 4 557,845        705,620        153,877 303,862 

ลูกหนีการคา้ 3, 5 1,510,884     1,387,436     551,311        479,245        

ลูกหนีอืน 3 101,717        92,335          51,590          64,813          

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 3 200,000        200,000        370,000 340,000 

สินคา้คงเหลือ 479,922 476,211 120,175 122,085

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,631,548 4,224,378 1,950,764 1,785,764 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 510,760        482,727        -                -                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                -                2,542,012     2,542,012     

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 355,294        348,791        350,500        350,500        

เงินลงทุนระยะยาวอืน 26,651          26,651          -                -                

อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 58,562          58,562          -                -                

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 3,698,142     3,804,073     1,098,066     1,137,611     

ค่าความนิยม 17,935          17,935          -                -                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 30,015          28,704          11,846          8,620            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 39,956 39,374 16,011 15,724 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 32,278 33,566 3,597 5,858 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,769,593 4,840,383 4,022,032 4,060,325 

รวมสินทรัพย์ 9,401,141 9,064,761 5,972,796 5,846,089 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 3 1,133,715 1,146,938     385,024 390,382        

เจา้หนีอืน 3 435,597        371,773        119,794 113,692        

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ 40,951 46,845          9,930            9,185            

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 111,528 114,628        43,428          43,428          

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 69,521 43,408          39,164          23,586          

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,791,312 1,723,592     597,340 580,273        

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 169,114 194,671        124,214 135,071        

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 266,236 259,052        104,315        101,593        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 805 806               820 821               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 436,155 454,529        229,349 237,485        

รวมหนีสิน 2,227,467 2,178,121     826,689 817,758 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน 425,194 425,194        425,194        425,194        

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 425,194 425,194        425,194        425,194        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 716,444 716,444        716,444        716,444        

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนสาํรองตามกฎหมาย  55,671          55,671          42,671          42,671          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,976,365 5,689,331     3,961,798     3,844,022     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,173,674 6,886,640 5,146,107 5,028,331 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,401,141 9,064,761 5,972,796 5,846,089 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3, 10 2,201,955  1,991,021  722,428     629,818     

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 158            2,076         -             -             

เงินปันผลรับ 3, 7 -             -             -             883,981     

รายไดอ้นื 3 33,105       26,457       50,596       47,184       

รวมรายได้ 2,235,218  2,019,554  773,024     1,560,983  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 1,769,001  1,628,628  522,221     452,839     

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3 43,816       26,924       28,522       9,853         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 139,705     124,544     86,011       83,274       

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -             -             516            504            

ตน้ทุนทางการเงิน 2,803         10,222       1,345         4,427         

รวมค่าใช้จ่าย 1,955,325  1,790,318  638,615     550,897     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 6 34,536       28,856       -             -             

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 314,429     258,092     134,409     1,010,086  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (27,395)      (23,307)      (16,633)      (12,334)      

กาํไรสําหรับงวด 287,034     234,785     117,776     997,752     

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.68           0.55           0.28           2.35           

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัท ี31 มีนาคม วนัท ี31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กาํไรสําหรับงวด 287,034     234,785     117,776     997,752     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

    ขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย -             913            -             -             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -             (141)           -             -             

กาํไรเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -             772            -             -             

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 287,034 235,557 117,776 997,752

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัท ี31 มีนาคม วนัท ี31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืนของ

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561          425,194             716,444               55,671          5,221,455 1,206                                 6,419,970

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                -                   -                   234,785           -                                        234,785

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                -                   -                   -                   772                                              772

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                -                   -                   234,785           772                          235,557            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 425,194         716,444            55,671              5,456,240        1,978                       6,655,527         

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561                  425,194                  716,444                    55,671               5,689,331               6,886,640

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                        -                        -                        287,034                 287,034                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 425,194                 716,444                 55,671                   5,976,365              7,173,674              

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของบการเงินนี

9



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561                  425,194                  716,444                    42,671               3,005,114               4,189,423

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                        -                        -                        997,752                 997,752                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2561 425,194                 716,444                 42,671                   4,002,866              5,187,175              

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของบการเงินนี

10



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562                  425,194                  716,444                    42,671               3,844,022               5,028,331

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                        -                        -                        117,776                                  117,776

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 425,194                 716,444                 42,671                   3,961,798              5,146,107              

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของบการเงินนี

11



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 287,034        234,785        117,776        997,752        

ปรับรายการทกีระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 27,395          23,307          16,633          12,334          

ตน้ทุนทางการเงิน 2,803            10,222          1,345            4,427            

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 160,970        165,900        53,292          61,519          

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,143            241               -               86                 

ดอกเบียรับ (6,535)          (4,864)          (4,809)          (3,696)          

กลบัรายการจากการปรับมูลค่าสินคา้ (2,137)          (734)             (744)             (138)             

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (574)             (1,366)          (432)             89                 

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (239)             (9)                 -               (9)                 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (34,536)        (28,856)        -               -               

เงินปันผลรับ -               -               -               (883,981)      

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,184            6,389            2,722            2,614            

442,508        405,015        185,783        190,997        

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (123,011)      (19,112)        (71,629)        (44,006)        

ลูกหนีอืน (8,427)          (41,252)        14,223          6,274            

สินคา้คงเหลือ (1,574)          25,965          2,654            (5,753)          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 1,288            2,337            2,261            71                 

เจา้หนีการคา้ (13,243)        (164,018)      (5,362)          29,561          

เจา้หนีอืน 63,846          (31,105)        6,116            8,851            

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน (1)                 (20)               (1)                 (1)                 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 361,386        177,810        134,045        185,994        

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก -               (9,476)          -               (7,984)          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (2,278)          (3,780)          (1,342)          (1,329)          

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 359,108        164,554        132,703        176,681        

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 5,991            5,190            3,808            4,022            

เงินลงทุนชวัคราว (เพิมขนึ) ลดลง 147,775        (508)             149,985        (339)             

เงินปันผลรับ -               -               -               883,981        

เงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทเีกียวขอ้งกนั -               (100,000)      (170,000)      (160,000)      

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสันแก่บริษทัทเีกียวขอ้งกนั -               -               140,000        60,000          

เงินสดจ่ายเพือซือทดิีน อาคารและอุปกรณ์ (59,047)        (95,018)        (11,888)        (18,514)        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 411               9                   -               9                   

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,360)          (2,745)          (4,340)          (40)               

กระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 90,770          (193,072)      107,565        769,119        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

ดอกเบียจ่าย (2,817)          (10,618)        (1,359)          (4,537)          

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพือลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึน

   จากสญัญาเช่าการเงิน -               (255)             -               (34)               

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มื (28,657)        (459,715)      (10,857)        (264,206)      

กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (31,474)        (470,588)      (12,216)        (268,777)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 418,404        (499,106)      228,052        677,023        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,362,776     1,884,625     475,759        152,018        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 31 มีนาคม 1,781,180     1,385,519     703,811        829,041        

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยเ์พิมขนึ (ลดลง) (5,894)          (38,580)        745               (1,427)          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 31 มีนาคม วนัที 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนชัว่คราว 
5 ลูกหน้ีการคา้  
6 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
13 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
 
ส านกังานใหญ่ : 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
 
สาขา : 300/10 หมู่ท่ี 1 ต าบลตาสิทธ์ิ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
 
สาขา  : 7/389 หมู่ท่ี 6 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมกราคม 2548 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 29.9) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 14.0)  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

 
2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2559)                 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ            
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

16 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561        
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติใน              
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั  

 
โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จาก
สัญญาท่ีท ากับลกูค้า (“TFRS 15”) มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 
18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน   
 
กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั
มาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของ กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 13 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

 (ค)     การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ   
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้เร่ืองการรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชว้ิจารณญาณใน
การพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้
ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของ TFRS 15 ท่ี กลุ่มบริษทัถือปฎิบติัเป็นคร้ังแรก  

 

3         บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 และ 7 ส าหรับ
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

 ประเทศที่จดัตั้ง  
ช่ือกจิการ       /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ร้อยละ 29.9 ในบริษทั 
บริษทั ยง่ก่ี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน                      

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ   ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของบริษทั/
กลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  46  34 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  -  884 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  - 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
26 

  
26 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  2  2 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  1 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  2  3 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  -  1 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  1  1 
         
การร่วมค้า         
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 5  6  -  - 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
3 

  
4 

  
3 

  
4 

ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสญัญา 2  2  2  2 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 1  1  -  - 
         
บริษทัร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 12  11  -  - 
   
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 18  16  17  16 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว 1  1  1  1 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 19  17  18  17 

        



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดสามเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 3  3  3  3 
ค่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
5 

  
5 

  
5 

  
5 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีการค้า งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  37,101  27,253 
        
การร่วมค้า        
บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั 99  -  -  - 
        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ยง่ก่ี จ ากดั 4,031  2,908  4,031  2,908 
รวม 4,130  2,908  41,132  30,161 

        

ลกูหน้ีอื่น งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  15,625  23,556 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั -  -  11,095  19,037 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั -  -  4,582  5,640 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั -  -  65  60 
        



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า        
บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั 11,449  8,820  4,405  3,786 
        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ยง่ก่ี จ ากดั 204  204  -  - 

รวม 11,653  9,024  35,772  52,079 

        
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั -  -  170,000  140,000 
        

การร่วมค้า        
บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั 200,000  200,000  200,000  200,000 
รวม 200,000  200,000  370,000  340,000 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 
2561 มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
     ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  140,000  60,000 
เพ่ิมข้ึน -  -  170,000  60,000 
ลดลง -  -  (140,000)  (60,000) 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม -  -  170,000  60,000 
        
การร่วมค้า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  200,000  200,000  200,000  200,000 
เพ่ิมข้ึน -  100,000  -  100,000 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 200,000  300,000  200,000  300,000 
        

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  200,000  200,000  340,000  260,000 
เพ่ิมข้ึน -  100,000  170,000  160,000 
ลดลง -  -  (140,000)  (60,000) 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 200,000  300,000  370,000  360,000 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 
 

เจ้าหนี้การค้า  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จ ากดั 12,532  13,134  -  - 
รวม 12,532  13,134  -  - 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 เจ้าหนี้อื่น  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั -  -  958  902 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  21  4,025 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั -  -  21  11 
        
การร่วมค้า        
บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั 44  67  5  - 
  

บริษทัร่วม        
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จ ากดั 76  58  -  - 
  

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั 1,739  1,739  1,739  1,739 

รวม 1,859  1,864  2,744  6,677 
 

 สัญญาเช่าท่ีดิน และอาคาร 
 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกบัการร่วมคา้เป็นระยะเวลา 3 ปี และ 1-2 ปี ตามล าดบัโดยเร่ิมมีผล
ตั้งแต่วนัท่ีโอนกิจการของบริษทัย่อยให้กบัการร่วมคา้ โดยบริษทัย่อยจะไดรั้บค่าเช่าท่ีดินและอาคารตามท่ีระบุใน
สญัญา 

 

 สัญญาบริการด้านการบริหารกับการร่วมค้า 
 

บริษทัมีสัญญาบริการดา้นการบริหารกบัการร่วมคา้โดยเร่ิมมีผลตั้งแต่วนัท่ีโอนกิจการของบริษทัย่อยใหก้บัการร่วม
คา้ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบริษทัจะให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดย
บริษทัจะไดรั้บค่าบริการตามท่ีระบุในสญัญา 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาบริการด้านการบริหารกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาบริการดา้นการบริหารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดย
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะให้บริการงานท่ีปรึกษาตามท่ีระบุในสัญญา และกลุ่มบริษทัตกลงจ่ายค่าบริการปีละ 19.5 
ลา้นบาท สญัญาดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

4 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 557,845  705,620  153,877  303,862 
รวม 557,845  705,620  153,877  303,862 
 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 เป็นเงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินซ่ึงครบก าหนดเกิน 3 เดือนแต่
ไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 1.75 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 (31 ธันวาคม 2561: ร้อยละ 
1.45 ถึงร้อยละ 1.75 ต่อปี)  

 

5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 หมายเหต ุ  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  4,130  2,908  41,132  30,161 

กิจการอ่ืนๆ   1,506,754  1,384,528  510,179  449,084 

รวม   1,510,884  1,387,436  551,311  479,245 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหต ุ  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2562  2561  2562  2561 

   (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3  4,130  2,908  41,132  30,161 

          

กจิการอ่ืนๆ          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ   1,506,754  1,384,528  510,179  449,084 
รวม   1,510,884  1,387,436  551,311  479,245 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
 

6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม งบการเงินรวม 
 2562  2561 
บริษทัร่วม (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 482,727  417,770 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 28,033  25,956 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 510,760  443,726 

    
การร่วมค้า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 348,791  349,852 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 6,503  2,900 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 355,294  352,752 

    
รวม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 831,518  767,622 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 34,536  28,856 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 886,054  796,478 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 350,500  350,500 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 350,500  350,500 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
   งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการ 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้ 

 
วิธีราคาทุน 

 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

  
เงินปันผลรับ 

   31 
มีนาคม 

31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

  จดัตั้ง 2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม                     
 
 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 
  โคเตท แซนด ์จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    ทรายเคลือบ 
    พลาสติก, 
    ทรายอบแหง้ 

 
 

ไทย 21.25 21.25  72,000  72,000  15,300  15,300  61,405  60,062  -  - 
                     
บริษทั ยามาดะ 
 สมบูรณ์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    อะไหล่รถ 

 
ไทย 20.00 20.00  150,000  150,000  30,807  30,807  449,355  422,665  -  - 

                     
การร่วมค้า                     
บริษทั   มูเบีย สมบูรณ์  
 ออโตโมทีฟ  จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    ช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 50.00 50.00  701,000  701,000  350,500  350,500  355,294  348,791  -  - 

รวม          396,607  396,607  866,054  831,518  -  - 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,542,012  2,542,012 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2,542,012  2,542,012 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศ 
ท่ีกิจการ
จดัตั้ง 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
เงินปันผลรับ 

   31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31 
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31 
มีนาคม 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อย                  
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 
อุตสาหกรรม จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
500,000 

  
500,000 

  
875,989 

  
875,989 

  
- 

  
- 

                  

บริษทั บางกอกสปริง 
   อินดสัเตรียล จ ากดั 

ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ 
  ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
130,000 

  
130,000 

  
519,989 

  
519,989 

  
- 

  
883,981 

                  

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง  
   โปรดกัส์ จ  ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
785,000 

  
785,000 

  
796,034 

  
796,034 

  
- 

  
- 

                  

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง  
   เทคโนโลย ีจ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

  
- 

  
- 

รวม           2,542,012  2,542,012  -    883,981 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 
 
 

มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2562 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา
ส าหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 
2562 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 539,428  -  -  -  539,428 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 797,789  6,445  -  (21,852)  782,382 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 2,241,273  60,193  (1,315)  (133,414)  2,166,737 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 18,953  1,442  -  (2,465)  17,930 
ยานพาหนะ 1,459  -  -  (190)  1,269 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 112,484  27,550  (44,964)  -  95,070 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 92,687  8,822  (6,183)  -  95,326 
รวม 3,804,073  104,452  (52,462)  (157,921)  3,698,142 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 
 

มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2562 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา
ส าหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม  
2562 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 91,781  -  -  -  91,781 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 266,966  5,051  -  (7,092)  264,925 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 718,091  24,664  -  (43,521)  699,234 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 7,925  564  -  (1,385)  7,104 
ยานพาหนะ 1,299  -  -  (180)  1,119 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 42,436  10,837  (28,760)  -  24,513 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 9,113  378  (101)  -  9,390 
รวม 1,137,611  41,494  (28,861)  (52,178)  1,098,066 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

30 

9 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวคม  31 มีนาคม  31 ธนัวคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

       

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 111,528  114,628  43,428  43,428 
รวมหนีสิ้นส่วนที่หมุนเวยีน 111,528  114,628  43,428  43,428 
        

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 169,114  194,671  124,214  135,071 
รวมหนีสิ้นส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 169,114  194,671  124,214  135,071 
        

รวม 280,642  309,299  167,642  178,499 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  111,528  114,628  43,428  43,428 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 169,114  194,671  124,214  135,071 
รวม 280,642  309,299  167,642  178,499 

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จ ากดัว่าจะจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือไม่
กระทบต่อการรักษาสดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการช าระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงินก าหนด  

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวค ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

31 

10 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 ผลติภัณฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อ่ืนๆ 

  
รวม 

  
รายการตดับญัชี 

  
สุทธิ 

ส าหรับงวดสามเดอืนเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 675  596  1,527  1,395  2,202  1,991  -  -  2,202  1,991 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 47  34  572  496  619  530  (619)  (530)  -  - 
รวมรายได้ 722  630  2,099  1,891  2,821  2,521  (619)  (530)  2,202  1,991 

                    
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 141  1,013  180  128  321  1,141  (7)  (883)  314  258 
                    
สินทรัพยส่์วนงาน  
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 5,973  5,846  6,683  6,412  12,656  12,258 

 
(3,255) 

 
(3,193) 

 
9,401  9,065 

หน้ีสินส่วนงาน 
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 827  818  2,156  2,051  2,983  2,869 

 
(756) 

 
(691) 

 
2,227  2,178 

 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้นไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 

รายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11       ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้ 
    สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 26  27  14  15 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 26  29  13  16 
รวม 52  56  27  31 
        

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้และวสัดุ        

   ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ -  5  -  - 

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 61  61  15  15 

รวม 61  66  15  15 

 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัต่างประเทศหลายแห่ง เพ่ือรับความช่วยเหลือใน
กระบวนการผลิตต่างๆ โดยกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 5 ปี 
ส้ินสุดในงวดต่างกนัจนถึงปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12      เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
เงินปันผล 
 
ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายปันผลประจ าปีส าหรับผลการ
ด าเนินงานของปี 2561 และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 1.35 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 574 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่าย
จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท จ านวน 116 ลา้นบาทและจากกิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริมในอตัราหุ้นละ 1.08 บาท จ านวน 458 ลา้นบาท ทั้ งน้ีได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี  
6 กนัยายน 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 149 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท จ านวน 47 ลา้นบาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน ในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท จ านวน 102 ลา้นบาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 425 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท จ านวน 
69 ลา้นบาทและจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมในอตัราหุ้นละ 0.84 บาท จ านวน 356 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
 
การเปลีย่นแปลงโครงการผลประโยชน์พนักงาน 
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดท้าย 400 ว ัน  กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์ เม่ือเกษียณแก่พนักงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสสอง ปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่ม
บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และตน้ทุนบริการในอดีต
เพ่ิมข้ึนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน  32 

ลา้นบาท และ 12 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13      มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ในปีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มผีล

บังคับใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

สญัญาเช่า 2563 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

2563 

การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 2563 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง การเงิน
ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง  
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า (Single lessee accounting 
model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตามสัญญา
เช่าท่ีแสดงถึงภาระผกูพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ใน
ปัจจุบนั เช่น ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าการเงินหรือสญัญาเช่าด าเนินงาน   
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบั
ท่ี 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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