
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส 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 
8 สิงหาคม 2562 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,599,742      1,362,776      534,684 475,759 
เงินลงทุนชัว่คราว 559,179         705,620         204,530 303,862 
ลูกหน้ีการคา้ 3, 4 1,304,460      1,387,436      476,191         479,245         
ลูกหน้ีอ่ืน 3 87,946           92,335           78,855           64,813           
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 200,000         200,000         370,000 340,000 
สินคา้คงเหลือ 506,178 476,211 122,465 122,085
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,257,505 4,224,378 1,786,725 1,785,764 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 5 520,566         482,727         -                 -                 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                 -                 2,542,012      2,542,012      
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 5 359,560         348,791         350,500         350,500         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 26,651           26,651           -                 -                 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 58,562           58,562           -                 -                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 3,636,155      3,804,073      1,056,409      1,137,611      
คา่ความนิยม 17,935           17,935           -                 -                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 29,691           28,704           12,151           8,620             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 45,359 39,374 17,927 15,724 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 32,374 33,566 5,013 5,858 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,726,853 4,840,383 3,984,012 4,060,325 

รวมสินทรัพย์ 8,984,358 9,064,761 5,770,737 5,846,089 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมนุเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 3 999,178 1,146,938      365,713 390,382         
เจา้หน้ีอ่ืน 3 404,628         371,773         123,401 113,692         
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ 56,043 46,845           6,981             9,185             
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 106,428 114,628         43,428           43,428           

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 49,091 43,408           28,846           23,586           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,615,368 1,723,592      568,369 580,273         

หน้ีสินไม่หมนุเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 145,557 194,671         113,357 135,071         
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 303,680 259,052         117,596         101,593         

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 813 806                830 821                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 450,050 454,529         231,783 237,485         

รวมหนีสิ้น 2,065,418 2,178,121      800,152 817,758 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 425,194 425,194         425,194         425,194         

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 425,194 425,194         425,194         425,194         
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 716,444 716,444         716,444         716,444         
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย  55,671           55,671           42,671           42,671           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,721,631 5,689,331      3,786,276      3,844,022      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 6,918,940 6,886,640 4,970,585 5,028,331 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,984,358 9,064,761 5,770,737 5,846,089 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3 1,921,894     1,920,049     653,379        605,930        
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -               717               -               1,086            
เงินปันผลรับ 3 4,339            4,841            199,298        -               
รายไดอ่ื้น 3 28,864          26,441          37,945          34,120          
รวมรายได้ 1,955,097     1,952,048     890,622        641,136        

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 1,592,126     1,592,963     512,630        447,096        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3 27,231          24,195          14,459          11,068          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 154,102        145,350        98,110          84,589          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 2,569            -               2,919            -               
ตน้ทุนทางการเงิน 2,603            5,651            1,328            2,773            
รวมค่าใช้จ่าย 1,778,631     1,768,159     629,446        545,526        

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 14,072          16,200          -               -               
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 190,538        200,089        261,176        95,610          
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (20,082)        (17,130)        (11,508)        (9,081)          
ก าไรส าหรับงวด 170,456        182,959        249,668        86,529          

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.40              0.43              0.59              0.20              

วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

ก าไรส าหรับงวด 170,456        182,959        249,668        86,529          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ
    ขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -               288               -               69                 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
    ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -               (83)               -               (11)               
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี -               205               -               58                 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 170,456        183,164        249,668 86,587

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 3, 10 4,123,849     3,911,070     1,375,807     1,235,748     
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -               2,793            -               582               
เงินปันผลรับ 3, 6 4,339            4,841            199,298        883,981        
รายไดอ่ื้น 3 61,969          52,898          88,541          81,304          
รวมรายได้ 4,190,157     3,971,602     1,663,646     2,201,615     

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 3 3,361,127     3,221,591     1,034,851     899,935        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3 71,047          51,119          42,981          20,921          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3 293,807        269,894        184,121        167,863        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 2,411            -               3,435            -               
ตน้ทุนทางการเงิน 5,406            15,873          2,673            7,200            
รวมค่าใช้จ่าย 3,733,798     3,558,477     1,268,061     1,095,919     

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 48,608          45,056          -               -               
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 504,967        458,181        395,585        1,105,696     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (47,477)        (40,437)        (28,141)        (21,415)        
ก าไรส าหรับงวด 457,490        417,744        367,444        1,084,281     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.08              0.98              0.86              2.55              

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

ก าไรส าหรับงวด 457,490        417,744        367,444        1,084,281     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ
    ขาดทนุในภายหลงั
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -               1,201            -               69                 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
    ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -               (224)             -               (11)               
ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี -               977               -               58                 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 457,490 418,721 367,444 1,084,339

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
9



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทนุเผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2561

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 11 -                -               -                (276,373)      -                          (276,373)       
รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -               -                (276,373)      -                          (276,373)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

     ก  าไร -                -               -                417,744       -                          417,744        
     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                -               -                -               977                         977               

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                -               -                417,744       977                         418,721        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 425,194        716,444       55,671          5,362,826    2,183                      6,562,318     

(พันบาท)

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
10



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุน้

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 425,194           716,444           55,671                5,689,331        6,886,640         

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 11 -                  -                  -                      (425,190)          (425,190)           

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                  -                  -                      (425,190)          (425,190)           

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

     ก  าไร -                  -                  -                      457,490           457,490            

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                  -                  -                      457,490           457,490            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2562 425,194           716,444           55,671                5,721,631        6,918,940         

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
11



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผ่ือขาย ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2561

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 11 -                -            -              (276,373)     -                        (276,373)          

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                -            -              (276,373)     -                        (276,373)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

     ก  าไร -                -            -              1,084,281    -                        1,084,281        

     ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                -            -              -              58                         58                    

รวมงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                -            -              1,084,281    58                         1,084,339        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 425,194        716,444     42,671         3,813,022    58                         4,997,389        

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 11 -                   -                   -                   (425,190)          (425,190)          

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                   -                   (425,190)          (425,190)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

     ก  าไร -                   -                   -                   367,444           367,444           

รวมงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                   -                   -                   367,444           367,444           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 425,194           716,444           42,671             3,786,276        4,970,585        

ก าไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 457,490      417,744      367,444      1,084,281   

ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 47,477        40,437        28,141        21,415        

ตน้ทุนทางการเงิน 5,406          15,873        2,673          7,200          

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 322,482      331,063      108,494      121,277      

ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,366          10,651        -              89               

ดอกเบ้ียรับ (13,807)       (9,947)         (9,477)         (8,199)         

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ 935             (10,079)       (812)            (1,600)         

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,423          (465)            2,911          (492)            

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (867)            (468)            (92)              (139)            

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (48,608)       (45,056)       -              -              

เงินปันผลรับ (4,339)         (4,841)         (199,298)     (883,981)     

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 45,872        12,776        17,247        5,228          

816,830      757,688      317,231      345,079      

การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 80,034        15,602        112             (61,231)       

ลูกหน้ีอ่ืน 5,927          22,469        (12,470)       (3,941)         

สินคา้คงเหลือ (30,902)       (6,868)         432             (1,937)         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,192          (482)            845             (801)            

เจา้หน้ีการคา้ (147,621)     (182,207)     (24,637)       8,451          

เจา้หน้ีอ่ืน 32,916        26,924        9,725          32,312        

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 7                 31               9                 50               

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 758,383      633,157      291,247      317,982      

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก (1,244)         (9,964)         (1,244)         (8,472)         

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (48,354)       (48,125)       (25,084)       (18,643)       

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 708,785      575,068      264,919      290,867      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 12,839        10,274        7,905          4,022          

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 146,441      (51,462)       99,333        (100,668)     

เงินปันผลรับ 4,339          4,841          199,298      883,981      

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              (100,000)     (340,000)     (270,000)     

เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -              -              310,000      120,000      

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (141,472)     (151,436)     (27,295)       (30,866)       

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,067          481             95               139             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,090)         (3,786)         (5,736)         (153)            

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 16,124        (291,088)     243,600      606,455      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบ้ียจ่าย (5,439)         (16,590)       (2,690)         (7,601)         

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึน

   จากสญัญาเช่าการเงิน -              (513)            -              (69)              

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืม (57,314)       (785,191)     (21,714)       (398,419)     

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (425,190)     (276,373)     (425,190)     (276,373)     

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (487,943)     (1,078,667)  (449,594)     (682,462)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 236,966      (794,687)     58,925        214,860      

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 1,599,742   1,089,938   534,684      366,878      

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน (ลดลง) 9,198          20,226        (2,204)         (3,335)         

(พันบาท)

วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้  
5 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
10 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
11 เงินปันผล 
12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย 
บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 5 และ 6 

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
  

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561        
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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(ข)  การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้ งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ี
ใช้ในการจัดท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายได้ท่ีตอ้งใช้วิจารณญาณ
เพิ่มเติมในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ 
รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท า
กับลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฎิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 
18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปให้กับผูซ้ื้อแล้ว  และรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน   
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 
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3 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย  บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5 และ 6  
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
สรุปไดด้งัน้ี 
 
ส ำหรับงวดสำมเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  38  35 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  199  - 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา -  -  1  1 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
17 

  
15 

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

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
4 

  
4 

  
4 

  
4 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 1  1  -  - 
         
บริษัทร่วม         
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 9  12  -  - 
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ส ำหรับงวดสำมเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 11  11  11  11 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว 3  -  3  - 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 14  11  14  11 

        
กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 3  2  3  2 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 1  1  -  - 
ค่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
5 

  
5 

  
5 

  
 5 

 
ส ำหรับงวดหกเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  84  69 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  199  884 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสญัญา -  -  2  1 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
43 

  
41 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  4  4 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  2  2 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  4  5 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  - 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  1 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  2  2 
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ส ำหรับงวดหกเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนำยน  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
การร่วมค้า         
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 11  12  1  1 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 3  5  3  5 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
7 

  
8 

  
7 

  
8 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 2  2  -  - 
         
บริษัทร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 21  23  -  - 
         
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 29  27  29  27 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว 4  1  4  1 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 33  28  33  28 

        
กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 6  5  6  5 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 1  1  -  - 
ค่าธรรมเนียมในการ 
   บริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
10 

  
10 

  
10 

  
10 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีกำรค้ำ งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  29,444  27,253 
การร่วมคา้ 97  -  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,221  2,908  3,221  2,908 
รวม 3,318  2,908  32,665  30,161 

        

ลูกหน้ีอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  51,498  48,293 
การร่วมคา้ 9,737  8,820  3,771  3,786 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 212  204  8  - 

รวม 9,949  9,024  55,277  52,079 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2562 
 (พันบาท) 
การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 
รวม 200,000  -  -  200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2561  เพิ่มข้ึน  ลดลง   2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 140,000  340,000  (310,000)  170,000 
การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 
รวม 340,000  340,000  (310,000)  370,000 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 
 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม 10,920  13,134  -  - 
รวม 10,920  13,134  -  - 
        
เจ้ำหน้ีอื่น        
        
บริษทัยอ่ย -  -  3,755  4,938 
การร่วมคา้ 4,552  67  -  - 
บริษทัร่วม 72  58  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,739  1,739  1,739  1,739 

รวม 6,363  1,864  5,494  6,677 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ารค้า 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
   2562  2561  2562  2561 

   (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3  3,318  2,908  32,665  30,161 
          

กจิการอ่ืนๆ          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ   1,301,142  1,384,528  443,526  449,084 
รวม   1,304,460  1,387,436  476,191  479,245 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

    งบการเงนิรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วธีิราคาทุน 
 

วธีิส่วนไดเ้สีย 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30  

มิถุนายน 
31 

ธนัวาคม 
 30  
มิถุนายน 

 31 
 ธนัวาคม 

 30  
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30  
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30  
มิถุนายน 

 30  
มิถุนายน 

  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 21.25 21.25  72,000  72,000  15,300  15,300  60,998  60,062  -  - 

                    

บริษทั ยามาดะ 
 สมบูรณ์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    อะไหล่รถ 20.00 20.00  150,000  150,000  30,807  30,807  459,568  422,665    -    - 

                    

กำรร่วมค้ำ                 -  - 
บริษทั   มูเบีย สมบูรณ์  
 ออโตโมทีฟ  จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    ช้ินส่วนยานยนต ์ 50.00 50.00  701,000  701,000  350,500  350,500  359,560  348,791  -  - 

รวม         396,607  396,607  880,126  831,518  -  - 
 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความ 

เป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กำรร่วมค้ำ            
บริษทั มูเบีย สมบูรณ์  
   ออโตโมทีฟ จ ากดั 50.00  50.00 

 
701,000  701,000  350,500  350,500 

รวม     701,000  701,000  350,500  350,500 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 
 

    งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   

ลกัษณะธุรกิจ 
 สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
    30 

มิถุนายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30  

มิถุนายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

มิถุนายน 
 30 

มิถุนายน 
    2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
    (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย                   
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 
อุตสาหกรรม จ ากดั 

 ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

  
100 

  
100 

  
500,000 

  
500,000 

  
875,989 

  
875,989 

  
100,000 

  
- 

                   

บริษทั บางกอกสปริง 
   อินดสัเตรียล จ ากดั 

 ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยแ์ละ 
  ลงทุนในบริษทัอ่ืน 

  
100 

  
100 

  
130,000 

  
130,000 

  
519,989 

  
519,989 

  
20,800 

  
883,981 

                   

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง  
   โปรดกัส์ จ ากดั 

 ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

  
100 

  
100 

  
785,000 

  
785,000 

  
796,034 

  
796,034 

  
78,500 

  
- 

                   

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง  
   เทคโนโลย ีจ ากดั 

 ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

  
100 

  
100 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

  
- 

  
- 

รวม            2,542,012  2,542,012  199,300  883,981 

 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 
 
 

มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม  
2562 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา
ส าหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน  

2562 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน 539,428  -  -  -  539,428 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 797,789  9,653  -  (43,321)  764,121 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 2,241,273  97,983  (2,560)  (267,789)  2,068,907 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 18,953  2,157  (5)  (4,887)  16,218 
ยานพาหนะ 1,459  3  -  (383)  1,079 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 112,484  97,131  (65,896)  -  143,719 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 92,687  23,613  (13,617)  -  102,683 
รวม 3,804,073  230,540  (82,078)  (316,380)  3,636,155 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
 
 

มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2562 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา
ส าหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน  

2562 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน 91,781  -  -  -  91,781 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 266,966  6,192  -  (13,639)  259,519 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 718,091  34,631  -  (89,546)  663,176 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 7,925  667  (4)  (2,742)  5,846 
ยานพาหนะ 1,299  3  -  (363)  939 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 42,436  20,426  (37,011)  -  25,851 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 9,113  624  (440)  -  9,297 
รวม 1,137,611  62,543  (37,455)  (106,290)  1,056,409 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

       

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 106,428  114,628  43,428  43,428 
รวมหนีสิ้นส่วนทีห่มุนเวยีน 106,428  114,628  43,428  43,428 
        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 145,557  194,671  113,357  135,071 
รวมหนีสิ้นส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 145,557  194,671  113,357  135,071 
        

รวม 251,985  309,299  156,785  178,499 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  106,428  114,628  43,428  43,428 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 145,557  194,671  113,357  135,071 
รวม 251,985  309,299  156,785  178,499 

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวของกลุ่มบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จ ากดัวา่จะจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือ
ไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการช าระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงิน
ก าหนด  

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวค ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงและก าหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชย
ใหลู้กจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่า
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบับปรับปรุงในไตรมาสสองปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่ม
บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และตน้ทุนบริการในอดีต
เพิ่มข้ึนส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 
32 ลา้นบาท และ 12 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 ผลติภัณฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อ่ืนๆ 

  
รวม 

  
รายการตัดบัญชี 

  
สุทธิ 

ส ำหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 1,292  1,167  2,832  2,744  4,124  3,911  -  -  4,124  3,911 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 84  69  1,057  995  1,141  1,064  (1,141)  (1,064)  -  - 
รวมรายได้ 1,376  1,236  3,889  3,739  5,265  4,975  (1,141)  (1,064)  4,124  3,911 
                    
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 396  1,106  304  234  700  1,340  (195)  (882)  505  458 
                    

สินทรัพยส่์วนงาน                     
    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน / 31 ธนัวาคม 5,771  5,846  6,410  6,412  12,181  12,258  (3,197)  (3,193)  8,984  9,065 
หน้ีสินส่วนงาน                    
    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน / 31 ธนัวาคม 800  818  1,967  2,051  2,767  2,869  (702)  (691)  2,065  2,178 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้นไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 

รายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11       เงนิปันผล 
 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี  
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล      
ต่อหุน้ จ านวนเงิน 

   (บาท) (ล้านบาท) 
ปี 2561     
เงินปันผลปลายปี 23 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 1.00 425 
     

ปี 2560     
เงินปันผลปลายปี 20 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 0.65 276 

 

เงินปันผลปลายปี 2561 มีจ านวนทั้ งส้ิน 425 ล้านบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
จ านวน 69 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 356 ลา้น
บาท ในอตัราหุน้ละ 0.84 บาท 
 
เงินปันผลปลายปี 2560 มีจ านวนทั้ งส้ิน 276 ล้านบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
จ านวน 40 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 236 ลา้น
บาท ในอตัราหุน้ละ 0.56 บาท 
 

12       ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
 

งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

ภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน     
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้    
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1  - 
การก่อสร้างอาคาร 1  - 
รวม 2  - 

    
    



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2562 
 

งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

จ ำนวนเงินขัน้ต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทัง้ส้ินภำยใต้ 
    สัญญำเช่ำด ำเนินงำนทีบ่อกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 28  12 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 19  10 
รวม 47  22 
    

ณ วนัที ่30 มิถุนำยน 2562 งบการเงนิรวม 
 งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

 (ล้านบาท) 

ภำระผกูพนัอ่ืนๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 61  15 

รวม 61  15 

 
13       เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับผลการด าเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาทเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 148.8 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 26.9 ลา้นบาท และกิจการท่ีไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนจ านวน 121.9 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนกนัยายน 2562 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14      มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ี ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชี
ของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

(ข)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมี
มูลค่าต ่า เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวขา้งตน้   
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