
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไร
ขาดทุนรวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาล) ของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงิน
ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมด
ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
 
(นายศกัดา เกาทณัฑท์อง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4628 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
7 พฤศจิกายน 2562 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,743,836    1,362,776    461,905       475,759 

เงินลงทุนชวัคราว 510,429       705,620       205,090 303,862 

ลูกหนีการคา้ 4, 5 1,425,683    1,387,436    456,676       479,245        

ลูกหนีอืน 4 126,880       92,335         65,696         64,813          

เงินใหกู้ยื้มระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4 200,000       200,000       420,000       340,000 

สินคา้คงเหลือ 642,659       476,211 125,438 122,085

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,649,487 4,224,378 1,734,805 1,785,764 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 9 24,939         -              -              -               

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 6 505,247       482,727       -              -               

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

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 6 359,611       348,791       350,500       350,500        

เงินลงทุนระยะยาวอืน 26,651         26,651         -              -               

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 58,562         58,562         -              -               

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 3,646,911    3,804,073    1,023,961    1,137,611     

ค่าความนิยม 3 44,591         17,935         -              -               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 32,437         28,704         14,689         8,620            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 46,480 39,374 18,267         15,724 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 34,595 33,566 5,139           5,858 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,780,024 4,840,383 3,954,568 4,060,325 

รวมสินทรัพย์ 9,429,511 9,064,761 5,689,373 5,846,089 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนสิีนหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม

ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 9 129,279 -              -              -               

เจา้หนีการคา้ 4 1,049,403 1,146,938    335,575 390,382        

เจา้หนีอืน 4 573,088       371,773       168,196       113,692        

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ 49,560 46,845         8,873 9,185            

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 102,755 114,628       43,428 43,428          

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 1,101 -              -              -               

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 43,257 43,408         11,860 23,586          

รวมหนีสินหมุนเวยีน 1,948,443 1,723,592 567,932 580,273 

หนสิีนไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 134,562 194,671       102,500 135,071        

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 9 4,590 -              -              -               

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

   ผลประโยชนพ์นกังาน 10 302,818 259,052       120,170 101,593        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 849 806              867 821               

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 442,819 454,529 223,537 237,485 

รวมหนีสิน 2,391,262 2,178,121 791,469 817,758 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 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 5,799,321 5,689,331    3,713,595 3,844,022     

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 6,996,630    6,886,640    4,897,904    5,028,331     

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3 41,619         -              -              -               

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,038,249 6,886,640 4,897,904 5,028,331 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,429,511 9,064,761 5,689,373 5,846,089 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4 1,995,188    2,089,333    625,265       651,670         

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 616              1,589           263              111                

รายไดอื้น 4 31,671         26,898         51,963         47,587           

รวมรายได้ 2,027,475    2,117,820    677,491       699,368         

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 4 1,604,162    1,698,189    473,034       475,645         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4 40,878         29,681         24,944         11,138           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 142,369       137,846       89,114         89,550           

ตน้ทุนทางการเงิน 2,306           4,059           1,300           2,001             

รวมค่าใช้จ่าย 1,789,715    1,869,775    588,392       578,334         

ส่วนแบ่งกาํไรในเงินลงทุนบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 12,581         20,353         -               -                 

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 250,341       268,398       89,099         121,034         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (23,836)        (25,281)        (12,965)        (13,669)          

กําไรสําหรับงวด 226,505       243,117       76,134         107,365         

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.53             0.57             0.18             0.25               

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 226,505       243,117       76,134         107,365         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผอืขาย

ส่วนทีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน -               (2,506)          -               (69)                 

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -               323              -               11                  

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -               (2,183)          -               (58)                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 226,505 240,934 76,134 107,307

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 226,505 243,117       76,134         107,365         

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -               -               -               -                 

กําไรสําหรับงวด 226,505 243,117 76,134 107,365

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 226,505       240,934       76,134         107,307         

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -               -               -               -                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 226,505 240,934 76,134 107,307

วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4, 11 6,119,037    6,000,402    2,001,072    1,887,418      

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -               4,382           -               692                

เงินปันผลรับ 4, 7 4,339           4,841           199,298       883,981         

รายไดอื้น 4 93,640         79,796         140,504       128,892         

รวมรายได้ 6,217,016    6,089,421    2,340,874    2,900,983      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 4 4,965,288    4,919,780    1,507,885    1,375,580      

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 4 111,925       80,800         67,925         32,059           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 436,176       407,740       273,235       257,413         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 1,795           -               3,172           -                 

ตน้ทุนทางการเงิน 7,712           19,932         3,973           9,201             

รวมค่าใช้จ่าย 5,522,896    5,428,252    1,856,190    1,674,253      

ส่วนแบ่งกาํไรในเงินลงทุนบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 6 61,189         65,409         -               -                 

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 755,309       726,578       484,684       1,226,730      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (71,313)        (65,717)        (41,105)        (35,084)          

กําไรสําหรับงวด 683,996       660,861       443,579       1,191,646      

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 1.61             1.55             1.04             2.80               

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

(พันบาท)

งบการเงินรวม 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กําไรสําหรับงวด 683,996       660,861       443,579       1,191,646      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -               1,201           -               69                  

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผอืขาย

ส่วนทีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน -               (2,506)          -               (69)                 

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -               99                 -               -                 

กําไรเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -               (1,206)          -               -                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 683,996       659,655 443,579 1,191,646

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 683,996               660,861         443,579        1,191,646

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -               -               -               -                 

กําไรสําหรับงวด 683,996       660,861 443,579 1,191,646

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 683,996               659,655         443,579        1,191,646

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -               -               -               -                 

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 683,996       659,655 443,579 1,191,646

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอนื

ทุนเรือนหุน้ ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2561

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                 -                 -                 (425,190)       -                       (425,190)       

รวมรายการกบัผู้ เป็นเจ้าของทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (425,190)       -                       (425,190)       

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                 -                 -                 660,861         -                       660,861         

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                 -                 -                 -                 (1,206)                  (1,206)           

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 660,861         (1,206)                  659,655         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2561 425,194         716,444         55,671           5,457,126      -                       6,654,435      

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                 -                 -                 (574,006)        (574,006)        -                 (574,006)        

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                 -                 -                 (574,006)        (574,006)        -                 (574,006)        

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

       ซึงอาํนาจควบคุมเปลียนแปลง 3 -                 -                 -                 -                 -                 41,619           41,619           

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                 -                 -                 -                 -                 41,619           41,619           

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (574,006)        (574,006)        41,619           (532,387)        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                 -                 -                 683,996         683,996         -                 683,996         

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 683,996         683,996         -                 683,996         

-                 
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กันยายน 2562 425,194         716,444         55,671           5,799,321      6,996,630      41,619           7,038,249      

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัท ี30 กนัยายน 2561

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 12 -                       -                       -                       (425,190)              (425,190)              

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                       -                       -                       (425,190)              (425,190)              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                       -                       -                       1,191,646            1,191,646            

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                       -                       -                       1,191,646            1,191,646            

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กนัยายน 2561 425,194               716,444               42,671                 3,771,570            4,955,879            

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 12 -                 -                 -                 (574,006)        (574,006)        

รวมรายการกบัผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (574,006)        (574,006)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                 -                 -                 443,579         443,579         

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                 -                 -                 443,579         443,579         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2562 425,194         716,444         42,671           3,713,595      4,897,904      

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 683,996       660,861       443,579       1,191,646    

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 71,313         65,717         41,105         35,084         

ตน้ทุนทางการเงิน 7,712           19,932         3,973           9,201           

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 482,464       497,742       162,036       180,214       

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,425           12,157         333              90                 

ดอกเบียรับ (21,278)        (14,528)        (14,267)        (12,340)        

กลบัรายการจากการปรับมูลค่าสินคา้ (2,827)          (10,438)        (1,045)          (2,903)          

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง (349)             (906)             288              (98)               

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,620)          (896)             (133)             (450)             

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (61,189)        (65,409)        -               -               

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

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 53,056         19,166         19,969         7,841           

1,212,364    1,178,557    456,540       524,304       

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 58,307         29,211         22,270         (33,446)        

ลูกหนีอืน 1,349           2,340           997              15,158         

สินคา้คงเหลือ (39,122)        (10,909)        (2,308)          1,088           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 686              (5,140)          719              (2,077)          

เจา้หนีการคา้ (169,758)      (147,567)      (54,796)        39,479         

เจา้หนีอืน 129,481       117,861       54,549         66,360         

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 43                 259              46                 279              

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,193,350    1,164,612    478,017       611,145       

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก (14,242)        (10,364)        (1,392)          (8,872)          

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (98,070)        (69,878)        (55,374)        (39,258)        

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,081,038    1,084,370    421,251       563,015       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

14



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพอืซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า 3 (34,890)        -               -               -               

ดอกเบียรับ 19,836         14,854         12,387         12,666         

เงินลงทุนชวัคราว (เพิมขึน) ลดลง 195,276       (201,591)      98,772         (201,186)      

เงินปันผลรับ 32,188         29,831         199,298       883,981       

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -               (100,000)      (560,000)      (410,000)      

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -               100,000       480,000       330,000       

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (235,158)      (268,115)      (45,742)        (52,789)        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,001           909              138              450              

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,475)        (4,321)          (9,362)          (153)             

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (32,222)        (428,433)      175,491       562,969       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบียจ่าย (7,778)          (20,192)        (4,018)          (9,293)          

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพอืลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึน

   จากสญัญาเช่าการเงิน -               (539)             -               (85)               

เงินสดจ่ายเพอืชาํระเงินกูย้มื (85,971)        (817,058)      (32,571)        (412,486)      

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (574,007)      (425,190)      (574,007)      (425,190)      

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (667,756)      (1,262,979)   (610,596)      (847,054)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 381,060       (607,042)      (13,854)        278,930       

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ 30 กันยายน 1,743,836    1,277,583    461,905       430,948       

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยเ์พิมขึน (ลดลง) 2,715           (8,801)          (312)             625              

(พันบาท)

วนัที 30 กนัยายน วนัที 30 กนัยายน

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

15
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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การซ้ือบริษทัยอ่ย 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 ลูกหน้ีการคา้  
6 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
11 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
12 เงินปันผล 
13 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย 
บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ    
งบการเงินขอ้ 6 และ 7 

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงินระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
  

งบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561         
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ข้อมูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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(ข)  การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายบัญชี 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ี
ใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชว้ิจารณญาณเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้
ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับ
ลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฎิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง  ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอน
ท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน   
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 14 
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3 การซ้ือบริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัโดยบริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั  
ไดซ้ื้อร้อยละ 51 ของส่วนไดเ้สียของบริษทั นิปปอน คิไค เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ตามสัญญาซ้ือขายหุน้ลงวนัท่ี                 8 
สิงหาคม 2562 โดยซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 268,100 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 70 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัถือรายการดงักล่าว
เป็นการรวมธุรกิจ ในระหว่างงวดนับตั้ งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัท นิปปอน คิไค         
เอนจิเนียร่ิง จ ากัด ไม่มีรายได้และไม่มีก าไรสุทธิท่ีรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท            
ฝ่ายบริหารคาดวา่หากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัจะมีรายไดแ้ละก าไรสุทธิ
รวมส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพิ่มขึ้นจ านวน 139 ลา้นบาทและ 4 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

ผูบ้ริหารเช่ือวา่การซ้ือธุรกิจดงักล่าวเพื่อรองรับธุรกิจใหม่และเทคโนโลยใีหม่ในอนาคต 
 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่
ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา    มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 
27 กันยายน 2562 

  หมายเหตุ  (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     35 
เงินลงทุนชัว่คราว    25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน    117 
สินคา้คงเหลือ    124 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  8  85 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     1 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    2 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    1 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    (149) 
เงินกูย้ืม    (143) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน    (6) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย    (2) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน    (5) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    85 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ 49)    (42) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ    43 
ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    27 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    70 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 
27 กันยายน 2562 

    (ล้านบาท) 
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย     35 
เงินสดท่ีจ่าย    (70) 
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ    (35) 

 
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษทัไดมี้การทบทวนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างช่วงเวลาท่ีวดัมูลค่า  ซ่ึงหากมีขอ้มูลใหม่ท่ีได้รับ
เพิ่มเติมภายในหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีมีการซ้ือธุรกิจและรับทราบขอ้เท็จจริงท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ี
ซ้ือธุรกิจ จะท าการปรับปรุงส ารองดงักล่าว หรือหากมีการประมาณส ารองเพิ่มเติมท่ีสะทอ้นเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีมี
อยู ่ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กรณีดงักล่าวการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการซ้ือธุรกิจจะถูกปรับปรุงใหม่ 
 
ลูกหน้ีการคา้ประกอบดว้ยมูลค่าลูกหน้ีตามสัญญาจ านวน 104 ลา้นบาท ซ่ึงมีจ านวน 2 ลา้นบาท คาดวา่จะเรียกเก็บ
ไม่่ได ้ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ 

 
กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจ านวน 1.52 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกและ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน  ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานะทาง
การเงินไดถู้กรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของกลุ่มบริษทั  
 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย  บริษทัร่วม และการร่วมคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และ 7  
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  31  26 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา -  -  2  1 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

-  -  
27 

  
26 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  3  3 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  2  1 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  2  4 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  1  - 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  -  1 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  1  - 
         
การร่วมค้า         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 1  -  -  - 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 4  2  -  1 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 2  4  2  2 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 3 

  
6 

 
3 

  
4 

         
บริษัทร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 12  12  -  - 
         



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดสำมเดือน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 11  10  10  10 
   ผลประโยชน์ระยะยาว 1  1  1  1 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 12  11  11  11 
        

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 3  3  3  3 
ค่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

 
5 

  
5 

 
5 

  
5 

 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน     

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน         
   
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  115  95 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  199  884 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา -  -  4  2 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

 
- 

  
- 

 
70 

  
67 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  7  7 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  4  3 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  6  9 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  2  - 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  1  2 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  3  2 
         

 
  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
การร่วมค้า         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 1  -  -  - 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 15  18  1  1 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 5  7  5  7 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 10 

  
12 

 
10 

  
12 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 2  2  -  - 
         
บริษัทร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 33  35  -  - 
         
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 40  37  39  37 
   ผลประโยชน์ระยะยาว 5  2  5  2 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 45  39  44  39 

        
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 9  8  9  8 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 1  1  -  - 
ค่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

 
15 

  
15 

 
15 

  
15 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีกำรค้ำ งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  23,260  27,253 
การร่วมคา้ 415  -  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,030  2,908  4,030  2,908 
รวม 4,445  2,908  27,290  30,161 
        

ลูกหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  32,085  48,293 
การร่วมคา้ 8,547  8,820  3,515  3,786 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 210  204  6  - 

รวม 8,757  9,024  35,606  52,079 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2561  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2562 
 (พันบาท) 
การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 
รวม 200,000  -  -  200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2561  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 140,000  560,000  (480,000)  220,000 
การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 
รวม 340,000  560,000  (480,000)  420,000 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 
 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  2,619  - 
บริษทัร่วม 12,211  13,134  -  - 

รวม 12,211  13,134  2,619  - 

        
เจ้ำหนี้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  5,907  4,938 
การร่วมคา้ 72  67  15  - 
บริษทัร่วม 90  58  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,739  1,739  1,739  1,739 

รวม 1,901  1,864  7,661  6,677 
 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 หมายเหต ุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
   2562  2561  2562  2561 

   (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 4  4,445  2,908  27,290  30,161 
   

     
 

 

กิจการอ่ืนๆ          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ   1,346,051  1,384,528  429,386  449,084 
เกินก าหนดช าระ           
นอ้ยกวา่ 3 เดือน   73,464  -  -  - 
3 - 6 เดือน   1,723  -  -  - 
6 - 12 เดือน   -  -  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน   1,996  -  -  - 

รวม   1,427,679  1,387,436  456,676  479,245 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (1,996)  -  -  - 
สุทธ ิ   1,425,683  1,387,436  456,676  479,245 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 180 วนั



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

    งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30  

กนัยายน 
31 

ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 31 

 ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 30  

กนัยายน 
  2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                    
 
 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 
  โคเตท แซนด ์จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    ทรายเคลือบ 
    พลาสติก, 
    ทรายอบแห้ง 21.25 21.25  72,000  72,000  15,300  15,300  51,298  60,062  10,710  7,650 

                    

บริษทั ยามาดะ 
 สมบูรณ์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    อะไหล่รถ 20.00 20.00  150,000  150,000  30,807  30,807  453,949  422,665  17,139  17,340 

                    

กำรร่วมค้ำ                    
บริษทั   มูเบีย สมบูรณ์  
 ออโตโมทีฟ  จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    ช้ินส่วนยานยนต ์ 50.00 50.00  701,000  701,000  350,500  350,500  359,611  348,791  -  - 

รวม         396,607  396,607  864,858  831,518  27,849  24,990 
 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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     งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความ 

เป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31ธันวาคม  30 กนัยายน  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 เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7      เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   

ลกัษณะธุรกิจ 
 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
    30 

กนัยายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

กนัยายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30  

กนัยายน 
 31 

ธนัวาคม 
 30 

กนัยายน 
 30 

กนัยายน 
    2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
    (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                   
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 
อุตสาหกรรม จ ากดั 

 ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

  
100 

  
100 

  
500,000 

  
500,000 

  
875,989 

  
875,989 

 
99,998 

  
- 

                   

บริษทั บางกอกสปริง 
   อินดสัเตรียล จ ากดั 

 ให้เช่าอสังหาริมทรัพยแ์ละ 
  ลงทุนในบริษทัอื่น 

  
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  
   เทคโนโลยี จ ากดั 

 ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

  
100 

  
100 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

  
- 

  
- 

รวม            2,542,012  2,542,012  199,298  883,981 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนความ 
เป็นเจา้ของ 

    30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
    2562  2561 
    (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทำงอ้อม       
บริษทั นิปปอน คิไค 
เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 

 ผลิต และประกอบเคร่ืองจกัร อุปกรณ์
อตัโนมติัและช้ินส่วน 

 
51  - 

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศ 

 
รายละเอียดการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากการซ้ือธุรกิจในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8        ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม 
 
 
 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี 
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562 

 

สินทรัพยท่ี์ไดม้า
จากการซ้ือธุรกิจ 

 การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอนออก-
ราคาตามบญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา
ส าหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 2562 
   (หมายเหตุ 3)         
 (พันบาท) 

ท่ีดิน 539,428  58,344   -  -  -  597,772  
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 797,789  4,666   11,924   -   (65,031)  749,348  
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 2,241,273  929   145,224   (5,793)  (400,321)  1,981,312  
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 18,953  1,410   9,881   (1,013)  (7,271)  21,960  
ยานพาหนะ 1,459  12,759   15   -  (577)  13,656  
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 112,484  6,666   154,705   (93,480)  -  180,375  
อะไหล่เคร่ืองจกัร 92,687   -   35,785   (25,984)  -  102,488  
รวม 3,804,073   84,774   357,534  (126,270)  (473,200)  3,646,911  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 
 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2562 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอนออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ  
ค่าเส่ือมราคา 
ส าหรับงวด 

 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี 
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน  2562 
 (พันบาท) 

ท่ีดิน 91,781  -  -  -  91,781 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 266,966  6,880  -  (20,298)  253,548 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 718,091  39,280  (333)  (133,849)  623,189 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 7,925  7,039  (4)  (4,048)  10,912 
ยานพาหนะ 1,299  14  -  (547)  766 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 42,436  35,081  (43,461)  -  34,056 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 9,113  1,316  (720)  -  9,709 

รวม 1,137,611  89,610  (44,518)  (158,742)  1,023,961 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินเบิกเกินบญัชี        

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 42,494  -  -  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 86,785  -  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

       

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 102,755  114,628  43,428  43,428 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง        
  ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,101  -  -  - 
รวมหนีสิ้นส่วนที่หมุนเวียน 233,135  114,628  43,428  43,428 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 134,562  194,671  102,500  135,071 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4,590  -  -  - 
รวมหนีสิ้นส่วนที่ไม่หมุนเวียน 139,152  194,671  102,500  135,071 
        

รวม 372,287  309,299  145,928  178,499 
 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  232,034  114,628  43,428  43,428 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 132,587  194,671  102,500  135,071 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหา้ปี 1,975  -  -  - 
รวม 366,596  309,299  145,928  178,499 

 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวของกลุ่มบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จ ากดัวา่จะจ่ายเงินปันผลไดต้่อเม่ือ
ไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการช าระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงิน
ก าหนด 
 
เงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ า
และกรรมการบางท่านของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวค ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
 

10 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงและก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้
ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสสองปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่ม
บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และตน้ทุนบริการในอดีต
เพิ่มขึ้นส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 32 ลา้นบาท 
และ 12 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 ผลิตภัณฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อ่ืนๆ 

  
รวม 

  
รายการตัดบญัชี 

  
สุทธ ิ

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 1,886  1,792  4,233  4,208  6,119  6,000  -  -  6,119  6,000 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหว่างส่วนงาน 115  95  1,610  1,544  1,725  1,639  (1,725)  (1,639)  -  - 
รวมรายได้ 2,001  1,887  5,843  5,752  7,844  7,639  (1,725)  (1,639)  6,119  6,000 

                    
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 485*  1,227*  485  381  970  1,608  (215)  (881)  755  727 
                    
สินทรัพยส่์วนงาน 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 5,689  5,846  7,032  6,412  12,721  12,258 

 
(3,291) 

 
(3,193) 

 
9,430  9,065 

หน้ีสินส่วนงาน  
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 791  818  2,353  2,051  3,144  2,869 

 
(753) 

 
(691) 

 
2,391  2,178 

 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 

รายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

*ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วมรายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยจ านวน 200 ลา้นบาทส าหรับงวด 2562 (2561 : 884 ล้านบาท)



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12       เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น มีดงัน้ี 
 

เงินปันผลจาก วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
2562      
ระหวา่งกาล 2562 8 สิงหาคม 2562 กนัยายน 2562 0.35  149 
ปลายปี 2561 23 เมษายน 2562  พฤษภาคม 2562 1.00  425 
     574 
      

2561      
ระหวา่งกาล 2561 10 สิงหาคม 2561 กนัยายน 2561 0.35  149 
ปลายปี 2560 20 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 0.65  276 
     425 
 
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 มีจ านวนทั้งส้ิน 149 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) จ านวน 27 ลา้นบาท ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 
122 ลา้นบาท ในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท (เงินปันผลระหว่างกาลปี 2561: มีจ านวนท้ังส้ิน 149 ล้านบาท เป็นการจ่าย
จากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 47 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และจ่ายจากกิจการท่ี
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 102 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท) 
 
เงินปันผลปลายปี 2561 มีจ านวนทั้งส้ิน 425 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
จ านวน 69 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 356 ลา้น
บาท ในอตัราหุ้นละ 0.84 บาท (เงินปันผลปลายปี 2560: มีจ านวนท้ังส้ิน 276 ล้านบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 40 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน จ านวน 236 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท) 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 
 

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 (ล้านบาท) 

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้ 

    สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 27  12 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 16  7 
รวม 43  19 

    

ภำระผูกพนัอื่นๆ    
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 64  15 
รวม 64  15 

 
14  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 

 

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

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 
  มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ก)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชี
ของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบบัท่ีมีผลบังคบัใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

(ข)  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

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

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวขา้งตน้  
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