
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 

และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบกาํไร

ขาดทุนรวมและงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ  

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ  

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ

เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดั 

กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมด

ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

 

(ทรงชยั วงศพ์ิริยาภรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 10966 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

12 พฤษภาคม 2565 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,193,873        1,601,653        559,751 450,379 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 8 1,352,928        1,396,878        205,384 130,255 
ลูกหน้ีการคา้ 3 1,577,632        1,531,158        6,714               544,319           
ลูกหน้ีอ่ืน 3 219,334           219,546           114,301           99,062             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 100,000           200,000           300,000 400,000 
สินคา้คงเหลือ 650,026 593,652 -                   -                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 6,093,793 5,542,887 1,186,150 1,624,015 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 4 563,084           556,746           -                   -                   
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5 -                   -                   3,792,012        3,792,012        
เงินลงทุนในการร่วมคา้ 4 387,353           382,244           365,500           365,500           
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 8 98,524             92,483             45,108             45,108             
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 58,562             58,562             -                   -                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6 3,044,674        3,069,095        57,796             63,348             
คา่ความนิยม 17,935             17,935             -                   -                   
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 19,569             20,755             7,501               8,008               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47,521 31,211 12,359 11,978 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 64,271 58,189 1,923 1,993 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,301,493 4,287,220 4,282,199 4,287,947 

รวมสินทรัพย์ 10,395,286 9,830,107 5,468,349 5,911,962 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวยีน
เจา้หน้ีการคา้ 3 1,441,412 1,227,744 109,433 402,628 
เจา้หน้ีอ่ืน 3 553,455           465,776           97,654 190,675 
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ 52,465 104,295 2,368               43,736             
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12,871 12,548 1,694 4,762 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 125,122 81,748 36,914             36,914             
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,185,325 1,892,111 248,063 678,715 

หนี้สินไม่หมนุเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 20,122 18,407 2,202               3,513               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 282,233 276,195 61,726             59,942             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 984 985 1,001 1,002 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 303,339 295,587 64,929 64,457 

รวมหนีสิ้น 2,488,664 2,187,698 312,992 743,172 

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจ านวน 425,193,894 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 425,194 425,194 425,194 425,194 

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
    (หุ้นสามัญจ านวน 425,193,894 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 425,194 425,194 425,194 425,194 
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 716,444 716,444 716,444 716,444 
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย  55,671 55,671 42,671 42,671 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 6,687,899 6,428,519 3,971,048 3,984,481 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 21,414 16,581             -                   -                   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,906,622 7,642,409 5,155,357 5,168,790 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,395,286 9,830,107 5,468,349 5,911,962 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 3, 7 2,329,438 2,207,770    -            713,266        
รายไดค้า่ธรรมเนียมในการบริหารจดัการ 3, 7 3,618           1,284           65,718       22,091          
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 408              6,085           45              6,033            
รายไดอ่ื้น 3 39,067         32,987         8,748         12,727          
รวมรายได้ 2,372,531    2,248,126    74,511       754,117        

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 3 1,911,897    1,741,999    -            522,447        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3 63,349         73,007         -            54,252          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 3 122,878       124,209       88,196       85,471          
ตน้ทุนทางการเงิน 614              1,265           130            531               
รวมค่าใช้จ่าย 2,098,738    1,940,480    88,326       662,701        

ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้และบริษทัร่วม
    ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 4 11,447         47,443         -            -               
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้ 285,240       355,089       (13,815)      91,416          
(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (25,860)        (34,282)        382            (14,979)        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 259,380       320,807       (13,433)      76,437          

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.61             0.75             (0.03) 0.18              

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่         259,380         320,549 (13,433)           76,437 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -               258              -            -               
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 259,380 320,807 (13,433) 76,437

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 259,380 320,807 (13,433) 76,437

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้
   วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 6,041           20,934         -            17                
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้น
   ก  าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,208) (4,164) -            (3)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลงั 4,833           16,770         -            14                

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษเีงินได้ 4,833           16,770         -            14                

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 264,213       337,577       (13,433)      76,451          

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 264,213       337,577       (13,433)      76,451          
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -               -               -            -               
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 264,213 337,577 (13,433) 76,451

(พันบาท)

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส ารอง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง การเปล่ียนแปลง ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564              425,194              716,444                55,671           5,844,965 -                                    7,042,274                48,469             7,090,743 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
     ก  าไร -                    -                    -                    320,549            -                          320,549            258                   320,807              
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    16,770                    16,770              -                    16,770                
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                    -                    -                    320,549            16,770                    337,319            258                   337,577              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 425,194            716,444            55,671              6,165,514         16,770                    7,379,593         48,727              7,428,320           

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565              425,194              716,444                55,671           6,428,519 16,581                              7,642,409 -                                7,642,409 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
     ก  าไร -                    -                    -                    259,380            -                          259,380            -                    259,380              
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    4,833                      4,833                -                    4,833                  
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                    -                    -                    259,380            4,833                      264,213            -                    264,213              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 425,194            716,444            55,671              6,687,899         21,414                    7,906,622         -                    7,906,622           

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส ารอง
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง การเปล่ียนแปลง รวมส่วนของ
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในมูลค่ายติุธรรม ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564                   425,194                   716,444                    42,671              3,677,619 -                                         4,861,928 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด

     ก  าไร -                         -                        -                        76,437                 -                          76,437                   

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                        -                        -                       14                            14                          

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                         -                        -                        76,437                 14                            76,451                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 425,194                 716,444                 42,671                  3,754,056            14                            4,938,379              

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565                   425,194                   716,444                    42,671              3,984,481 -                                         5,168,790 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด
     ขาดทุน -                         -                        -                        (13,433)                -                          (13,433)                  

     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                         -                        -                        -                       -                          -                         

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                         -                        -                        (13,433)                -                          (13,433)                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 425,194                 716,444                 42,671                  3,971,048            -                          5,155,357              

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

(พันบาท)

   

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 259,380        320,807        (13,433)        76,437          
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 25,860          34,282          (382)             14,979          
ตน้ทุนทางการเงิน 614               1,265            130               531               
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 127,757        145,510        5,420            51,144          
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน -               13                -               -               
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของอาคารและอุปกรณ์ -               (4,843)          -               -               
ตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,211            3,143            -               1,542            
ดอกเบ้ียรับ (1,867)          (2,571)          (2,445)          (2,744)          
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมลูคา่สินคา้ (9,152)          (1,927)          -               180               
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 48                (2,040)          (5)                 (2,560)          
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 27                3,736            -               (51)               

ส่วนแบ่งก าไรของการร่วมคา้ และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (11,447)        (47,443)        -               -               
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 8,002            7,413            1,957            3,322            

402,433        457,345        (8,758)          142,780        
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (46,468)        (321,931)      537,610        (122,280)      
ลูกหน้ีอ่ืน 2,615            (20,913)        (13,789)        6,186            
สินคา้คงเหลือ (47,222)        1,421            -               14,894          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (6,082)          1,001            70                (635)             
เจา้หน้ีการคา้ 213,775        166,072        (293,195)      19,308          

เจา้หน้ีอ่ืน 87,709          134,114        (93,021)        103,556        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (1)                 (2)                 (1)                 (2)                 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 606,759        417,107        128,916        163,807        
ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก (1,964)          (2,317)          (173)             (1,843)          
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (1,941)          (4,026)          (1,584)          (1,124)          
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 602,854        410,764        127,159        160,840        

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 1,402            1,510            2,580            2,012            

สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 43,950          (320,000)      (75,129)        40,000          

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               -               (200,000)      (220,000)      

เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,000        -               300,000        220,000        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (151,047)      (83,093)        (43,694)        (54,070)        

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 67                4,562            -               51                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -               (200)             -               -               
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (5,628)          (397,221)      (16,243)        (12,007)        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบ้ียจ่าย (614)             (1,071)          (130)             (430)             

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,392)          (5,315)          (1,414)          (1,785)          

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน -               27,526          -               -               

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน -               (27,029)        -               (10,857)        
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (5,006)          (5,889)          (1,544)          (13,072)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 592,220        7,654            109,372        135,761        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,601,653     1,980,513     450,379        422,779        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มนีาคม 2,193,873     1,988,167     559,751        558,540        

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน (ลดลง) 6,431            2,099            (2,965)          946               

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

12 

หมายเหตุ สารบัญ 

  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

5 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

7 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

8 เคร่ืองมือทางการเงิน 

9 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

10 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลาขา้งและเพลารองแหนบ รายละเอียดของบริษทัย่อย บริษทัร่วม 

และการร่วมค้า  ณ วันท่ี  31 มีนาคม  2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ได้เ ปิด เผยไว้ในหมายเหตุประกอบ     

งบการเงินขอ้ 4 และ 5 

 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดด้าํเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษทั ซ่ึงไดร้ับมติอนุมตัิจาก 

ท่ีประชุมวิสามญัของผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2564 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแผนการปรับโครงสร้าง

กิจการ และโอนกิจการบางส่วนของบริษทัซ่ึงไดแ้ก่สายงานการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทเพลาขา้ง  

ไปยงับริษทั  สมบูรณ์ ฟอร์จจิ ้ง  เทคโนโลยี จํากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย ่อย  ทั้ง น้ีตั้งแต่วนัที ่ 27 ธันวาคม 2564  

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเป็นบริษทัโฮลด้ิง  

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปี และจดัทาํหมายเหตุ     

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบ

และประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง งบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้

ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอไปแลว้ใน     

งบการเงินประจาํปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2565  2564  2565  2564 

  (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย         

ขายสินคา้  -  -  -  43 

ดอกเบ้ียรับ  -  -  1  1 

รายไดค้่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ  -  -  62  21 

ขายเศษจากการผลิต  -  -  -  2 

รายไดอ่ื้น  -  -  3  - 

ซ้ือสินคา้  -  -  -  10 

ค่าเช่าจ่ายเก่ียวกบัสัญญาเช่า  -  -  1  1 

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย  -  -  -  1 

         

การร่วมค้า         

ขายสินคา้  14  -  -  - 

ค่าเช่ารับ  2  4  1  - 

ดอกเบ้ียรับ  1  1  1  1 

รายไดค้่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ  4  3  4  3 

รายไดอ่ื้น  -  1  -  - 

         

บริษัทร่วม         

ซ้ือสินคา้  12  12  -  - 

         

ผู้บริหารสําคัญ        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 19  17  19  14 

   ผลประโยชน์ระยะยาว 1  1  1  1 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ 20  18  20  15 

        

        



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

15 

รายการที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2565  2564  2565  2564 

  (ล้านบาท) 

กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        

ขายสินคา้  -  4  -  4 

ค่าเช่ารับ  1  1  -  - 

รายไดค้่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ  4  4  4  4 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า        

บริษทัยอ่ย -  -  -  29,224 

การร่วมคา้ 6,792  37,502  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,902  4,602  1,658  4,602 

รวม 9,694  42,104  1,658  33,826 

        

ลูกหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  67,222  51,919 

การร่วมคา้ 5,959  5,727  5,229  3,935 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 530  623  1  4 

รวม 6,489  6,350  72,452  55,858 

  

เงินให้กู้ยืม        

บริษทัยอ่ย -  -  200,000  200,000 

การร่วมคา้ 100,000  200,000  100,000  200,000 

รวม 100,000  200,000  300,000  400,000 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีการค้า  

บริษทัยอ่ย -  -  -  7,632 

การร่วมคา้ 2  701  -  - 

บริษทัร่วม 13,042  12,676  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  329  -  - 

รวม 13,044  13,706  -  7,632 

        

เจ้าหน้ีอื่น        

บริษทัยอ่ย -  -  767  1,006 

การร่วมคา้ 49  52  3  5 

บริษทัร่วม 173  235  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,338  1,338  1,338  1,338 

รวม 1,560  1,625  2,108  2,349 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

 

    งบการเงินรวม 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

วิธีราคาทุน 

 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  31 

มีนาคม 

31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

มีนาคม 

  2565 2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                    

 

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 

  โคเตท แซนด ์จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายทราย 

 เคลือบ, พลาสติก,  ทราย 

 อบแหง้ 21.25 21.25  72,000  72,000  15,300  15,300  55,153  53,704  -  - 
                    
บริษทั ยามาดะ 

สมบูรณ์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

    อะไหล่รถ 20.00 20.00  150,000  150,000  30,807  30,807  507,931  503,042  -  - 
  

       46,107  46,107  563,084  556,746  -  - 
 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    งบการเงินรวม 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

วิธีราคาทุน 

 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด 

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  31 

มีนาคม 

31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

มีนาคม 

  2565 2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

การร่วมค้า                    

บริษทั มูเบีย สมบูรณ์  

    ออโตโมทีฟ  จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

    ช้ินส่วนยานยนต ์ 50.00 50.00  701,000  701,000  350,500  350,500  375,348  369,428  -  - 
                    

บริษทั สมบูรณ์ เซ่ียซนั 

    เทค จาํกดั 

ใหบ้ริการและให้

คาํปรึกษาในการวาง

ระบบ รวมทั้งพฒันา

การบูรณาการระบบ 

เชิงวิศวกรรม และ

ระบบอตัโนมติั 50.00 50.00  30,000  30,000  15,000  15,000  12,005  12,816  -  - 
  

       365,500  365,500  387,353  382,244  -  - 

รวม         411,607  411,607  950,437  938,990  -  - 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

19 

      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดส่วนความ 

เป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

วิธีราคาทุน 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

การร่วมค้า            

บริษทั มูเบีย สมบูรณ์  

   ออโตโมทีฟ จาํกดั 50.00  50.00  

 

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

            

บริษทั สมบูรณ์ เซ่ียซนั 

    เทค จาํกดั 50.00  50.00 

 

30,000  30,000  15,000  15,000 

รวม     731,000  731,000  365,500  365,500 

 

บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลกัษณะธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด   

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

มีนาคม 

  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อย                 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 

อุตสาหกรรม จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต ์

 

100 

  

100 

  

500,000 

  

500,000 

  

875,989 

  

875,989 

 

- 

 

- 
                 

บริษทั บางกอกสปริง 

   อินดสัเตรียล จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์  

และใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์

 

100 

  

100 

  

130,000 

  

130,000 

  

519,989 

  

519,989 

 

- 

 

- 
                 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้  

   โปรดกัส์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต ์

 

100 

  

100 

  

785,000 

  

785,000 

  

796,034 

  

796,034 

 

- 

 

- 
                 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง  

   เทคโนโลยี จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต ์

 

100 

  

100 

  

1,600,000 

  

1,600,000 

  

1,600,000 

  

1,600,000 

 

- 

 

- 

รวม          3,792,012  3,792,012  -  - 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 

 

 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2565 

 การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน  

การจาํหน่าย 

และการโอนออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา 

สาํหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทางบญัชี 

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน 539,428  -  -  -  539,428 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 631,042  14,968  (217)  (20,566)  625,227 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,625,252  45,670  (3,087)  (100,321)  1,567,514 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 27,971  499  -  (3,810)  24,660 

ยานพาหนะ 10,273  2,130  (246)  (1,876)  10,281 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 154,856  66,386  (25,711)  -  195,531 

อะไหล่เคร่ืองจกัร 80,273  13,473  (11,713)  -  82,033 

รวม 3,069,095  143,126  (40,974)  (126,573)  3,044,674 

 

 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี  

ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2565 

 การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน  

การจาํหน่าย 

และการโอนออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา 

สาํหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทางบญัชี  

ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน 13,712  -  -  -  13,712 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 17,076  -  -  (425)  16,651 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 9,668  9  (2,174)  (1,246)  6,257 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 17,182  151  -  (2,267)  15,066 

ยานพาหนะ 5,568  2,130  (2,921)  (974)  3,803 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 142  2,165  -  -  2,307 

รวม 63,348  4,455  (5,095)  (4,912)  57,796 
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7 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 
 

 งบการเงินรวม 

 ผลิตภัณฑ์เพลาข้างและ 

เพลารองแหนบ 

 ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 

ยานยนต์อ่ืนๆ และอ่ืนๆ 

  

รวม 

  

รายการตดับญัชี 

  

สุทธิ 

สําหรับงวดสามเดือนเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 782  670  1,551  1,539  2,333  2,209  -  -  2,333  2,209 

รายไดจ้ากการขายและบริการระหว่างส่วนงาน 48  43  723  611  771  654  (771)  (654)  -  - 

รวมรายได้ 830  713  2,274  2,150  3,104  2,863  (771)  (654)  2,333  2,209 

                    

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 99  91  177  242  276  333  9  22  285  355 
                    

สินทรัพยส่์วนงาน  

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 2,618  5,912  12,659  8,731  15,277  14,643 

 

(4,882) 

 

(4,813) 

 

10,395  9,830 

หน้ีสินส่วนงาน 

   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 1,016  743  2,385  2,296  3,401  3,039 

 

(912) 

 

(851) 

 

2,489  2,188 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 
 

รายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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8 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงลาํดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า

ยติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน และหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

  งบการเงินรวม  

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

 

 รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม  
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        

เงินลงทุนในกองทุนรวม  852,279  -  852,279  -  852,279  -  852,279 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  -  98,524  98,524  -  -  98,524  98,524 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  852,279  98,524  950,803  -  852,279  98,524  950,803 

        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        

เงินลงทุนในกองทุนรวม  896,228  -  896,228  -  896,228  -  896,228 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  -  92,483  92,483  -  -  92,483  92,483 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  896,228  92,483  988,711  -  896,228  92,483  988,711 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี 

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

 

 รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม  
 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        

เงินลงทุนในกองทุนรวม  205,384  -  205,384  -  205,384  -  205,384 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  -  45,108  45,108  -  -  45,108  45,108 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  205,384  45,108  250,492  -  205,384  45,108  250,492 

        

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564        

สินทรัพย์ทางการเงิน        

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน        

เงินลงทุนในกองทุนรวม  130,255  -  130,255  -  130,255  -  130,255 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  -  45,108  45,108  -  -  45,108  45,108 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน  130,255  45,108  175,363  -  130,255  45,108  175,363 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีวดัมูลค่า 

ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุน 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิท่ีถูกปรับปรุง ณ วนัท่ีรายงาน 

 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง

กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบั

มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 

9 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 60,735  - 

    

ภาระผูกพนัอื่นๆ    

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสั้น 238  - 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 76,493  7,797 

รวม 76,731  7,797 
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10 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2565 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาํปีสําหรับ 

ผลการดาํเนินงานของปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 638 ลา้นบาท ทั้งน้ีเงินปันผล

ระหว่างกาลปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจํานวนเงิน 170 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นแล้วใน 

เดือนกนัยายน 2564 ดงันั้นคงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 468 ลา้น

บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในอตัราหุ้นละ 0.0102 บาท เป็น

จาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท และจ่ายจากกาํไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในร้อยละ 10 ในอตัราหุ้นละ 0.1509 บาท 

เป็นจาํนวนเงิน 64 ลา้นบาท และจ่ายจากกาํไรสุทธิท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.9389 

บาท เป็นจาํนวนเงิน 399 ลา้นบาท ทั้งน้ีเงินปันผลดงักล่าวกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2565 
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