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หมายเหตุ สารบญั 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้  
5 สินคา้คงเหลือ 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
10 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน  
11 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
12 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
13 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
14 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
15  การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2553 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
  

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมี
ท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือน มกราคม 2548 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 26.67) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ี
จดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 25.93)  
 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศ  
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ทีก่จิการจัดตั้ง บริษทัถอืหุ้นร้อยละ 
   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
   2553 2552 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว
อุตสาหกรรม จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน
ยานยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน
ยานยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง      
โปรดกัส์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน
ยานยนต ์

ไทย 100 100 

     
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ  
 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีนําเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศไทย และจัดทาํเป็น
ภาษาไทย  งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบั
ภาษาไทย 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพ
บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 
โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคย
นาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท และมีการปัดเศษเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท เวน้แต่
ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

กลุ่มบริษทัไดใ้ชน้โยบายการบญัชีท่ีสําคญัและวิธีการคาํนวณในงบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 เช่นเดียวกบัท่ีใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2552 
 

3 รายการทีเ่กดิขึน้และยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับกลุ่มบริษทัและบริษทั      
โดยการเป็นผูถื้อหุ้น  หรือมีผูถื้อหุ้นร่วมกนั  หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีข้ึนกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัไดก้าํหนดข้ึนโดยใชร้าคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ   
 

ความสัมพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกนัในบริษทั 
หรือเป็นกิจการท่ีบริษทัควบคุม หรือควบคุมร่วมกนั หรือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุ่มบริษทั  
มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 /สัญชาต ิ  
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100  
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
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รายการท่ีสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 สรุป
ไดด้งัน้ี 
 นโยบายการคดิราคา  งบการเงนิรวม 
   2553  2552 
   (ล้านบาท) 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  43.3  6.8 
 

 นโยบายการคดิราคา  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2553  2552 
   (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย      
ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน  4.5  3.2 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  8.5  8.9 
รายได้ค่าธรรมเนียมในการ

บริหารจดัการ 
 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 
  

29.6 
  

28.5 
ขายเศษจากการผลิต ราคาตลาด  1.2  0.9 
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  0.9  0.7 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน  0.3  - 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  2.5  1.2 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า        

บริษทัย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 369 639 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 455 539 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 58,721 49,983 3,271 2,288 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์     
 เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั - 1,326 - - 

รวม 58,721 51,309 4,095 3,466 
     

ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทัย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 4,702 4,359 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 1,792 1,778 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 1,830 1,835 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 78 128 - - 
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั 3,000 - - - 

รวม 3,078 128 8,324 7,972 
     

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย        

บริษทัย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 120,000 90,000 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 50,000 50,000 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 123,000 123,000 

รวม - - 293,000 263,000 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษทัย่อย        

บริษทัย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 265,636 265,636 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 263,000 263,000 

รวม - - 528,636 528,636 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - (161,625) (107,750) 

สุทธิ - - 367,011 420,886 
     

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 557 122 - - 
        

เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทัย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 9 1 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 662 335 

รวม - - 671 336 

     



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยสําหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 
2552 มีดงัน้ี 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  263,000 70,000 
เพิ่มข้ึน 293,000 110,000 
ลดลง (263,000) (80,000) 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 293,000 100,000 
 

เงินให้กู้ยมืระยะยาว   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  528,636 636,386 
เพิ่มข้ึน - - 
ลดลง - (53,875) 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 528,636 582,511 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  
 

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2552 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขสัญญาเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็
เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั โดยปลอดชาํระหน้ีเงินตน้เป็นเวลาหน่ึงปี นบัตั้งแต่งวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ 31 
กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กรกฎาคม 2553 หลงัจากนั้นผ่อนชาํระตามเง่ือนไขเดิม ภายหลงัการแกไ้ขสัญญา         
เงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 จาํนวน 175 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 9 ปี จ่ายชาํระ
คืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนกนัยายน 2555 และเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว
คงเหลือ 91 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 6 ปี จ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 
2550 ถึงเดือนกนัยายน 2555 เงินใหกู้ย้มืทั้งสองจาํนวนขา้งตน้คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR - อตัราคงท่ีต่อปี 
โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน  
  

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2552 บริษทัไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั บางกอกสปริง
อินดสัเตรียล จาํกดั โดยปลอดชาํระหน้ีเงินตน้เป็นเวลาหน่ึงปี นบัตั้งแต่งวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ 31 กรกฎาคม 2552 
ถึง 30 กรกฎาคม 2553 หลงัจากนั้นผ่อนชาํระตามเง่ือนไขเดิม ภายหลงัการแก้ไขสัญญา เงินกู้ยืมระยะยาว
คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 จาํนวน 263 ลา้นบาท จะจ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสถึงเดือนกนัยายน 
2556 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR - อตัราคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ารค้า  
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
  

หมายเหตุ 
 31  มีนาคม 

2553 
 31 ธนัวาคม 

2552 
 31 มีนาคม 

2553 
 31 ธนัวาคม 

2552 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  58,721 51,309 4,095 3,466 
กิจการอ่ืนๆ   1,030,750 927,794 396,583 337,409 
   1,089,471 979,103 400,678 340,875 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (5,402) (5,402) - - 

รวม   1,084,069 973,701 400,678 340,875 
       

   2553  2552  2553  2552 
   (พันบาท) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับ       
- งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   - - - - 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  

 
 31 มีนาคม 

2553 
 31 ธนัวาคม 

2552 
 31 มีนาคม 

2553 
 31 ธนัวาคม 

2552 
   (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั       
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   58,721 51,296 4,095 3,466 
เกินกาํหนดชาํระ :       

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   - - - - 
3 - 12 เดือน   - 13 - - 
มากกวา่ 12  เดือน   - - - - 

รวม   58,721 51,309 4,095 3,466 
       

กจิการอืน่ๆ       
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   1,020,273 912,351 394,936 335,726 
เกินกาํหนดชาํระ :       

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   2,111 6,514 1,647 1,683 
3 - 12 เดือน   2,285 4,205 - - 
มากกวา่ 12  เดือน   6,081 4,724 - - 

   1,030,750 927,794 396,583 337,409 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (5,402) (5,402) - - 

สุทธิ   1,025,348 922,392 396,583 337,409 
       

รวม   1,084,069 973,701 400,678 340,875 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 20 

5 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม 

2553 
 31 ธนัวาคม 

2552 
 31 มีนาคม 

2553 
 31 ธนัวาคม 

2552 
 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 47,873  51,092  13,985  16,502  
งานระหวา่งทาํ 66,926 79,333 9,831 12,306 
วตัถุดิบ 96,774 108,059 23,062 21,092 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 124,902 114,701 60,240 49,580 
สินคา้ระหวา่งทาง 37,961 27,184 2 2,796 
 374,436 380,369 107,120 102,276 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (16,987)  (16,184) (4,287) (3,940) 

สุทธิ 357,449 364,185 102,833 98,336 
 

6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,252,018  1,252,018 
ซ้ือเงินลงทุน -  - 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 1,252,018  1,252,018 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 มีดงันี้ 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
 เงินปันผลรับสาํหรับงวด        

สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อย                

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จาํกดั 

 
100 

  
100 

  
160,000 

  
160,000 

 
535,995 

  
535,995 

 
- 

 
- 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล 
จาํกดั 

 
100 

  
100 

  
130,000 

  
130,000 

 
519,989 

  
519,989 

 
- 

 
- 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง 
โปรดกัส์ จาํกดั 

 
100 

  
100 

  
185,000 

  
185,000 

 
196,034 

  
196,034 

 
- 

 
- 

รวม      1,252,018  1,252,018 - - 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 
 งบการเงนิรวม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 114,467  110,920 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12,572  (7,331) 
รายไดเ้งินปันผล (3,000)  (6,291) 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 124,039  97,298 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 มีดงันี้ 
 

 สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ทุนชาํระแลว้ 

 
วิธีราคาทุน 

 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับสาํหรับงวด
สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2553 2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม             

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท             
   แซนด ์จาํกดั 21.25 21.25  72,000 72,000 15,300 15,300 31,088 30,003 - - 
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั 20.00 20.00  150,000  150,000 30,807 30,807 92,951 84,464  3,000 6,291 
      46,107 46,107 124,039 114,467 3,000 6,291 

 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2553 ที่จดัทาํขึ้น
โดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2553 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2553 ที่จดัทาํขึ้นโดย
ฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
 

     งบการเงนิรวม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ ราคาทุน 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2553 2552 2553  2552 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั นิชินโบะ สมบูรณ์      
ออโตโมทีฟ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
อะไหล่รถ 
ระบบเบรค 732,600 2.90 2.90 21,250 21,250 

บริษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนู-
แฟคเจอร่ิง จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
อะไหล่รถ 

 
300,000 

 
1.80 

 
1.80 

 
5,401 

 
5,401 

รวม     26,651 26,651 
 

9 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จาํหน่ายและโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 
มีดงัน้ี 
   งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาทีตี่ใหม่   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 6,574,556 2,052,077 
ซ้ือเพ่ิม 119,395 47,964 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (1,078) (776) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 1,135 1,135 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2552 6,694,008 2,100,400 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 7,077,733 2,166,267 
ซ้ือเพ่ิม 191,183 1,939 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (36,839) - 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2553 7,232,077 2,168,206 
   



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 2,397,813 730,000 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 101,713 38,214 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม 2,186 367 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2552 2,501,712 768,581 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 2,823,401 888,245 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 110,563 42,853 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม 2,924 387 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (35,484) - 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2553 2,901,404 931,485 
   

มูลค่าสุทธิตามบญัชี   

31 ธันวาคม 2552 4,254,332 1,278,022 

31 มีนาคม 2553 4,330,673 1,236,721 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 ท่ีดินของบริษทัย่อยมูลค่า 101.5 ลา้นบาท เป็นท่ีดินท่ีบริษทัย่อยยงัไม่ได้รับโอน
กรรมสิทธิตามกฎหมาย ซ่ึงการโอนจะเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัย่อยมีเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาขายและเช่าทางการเงินกลบัคืน โดยมี
มูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 75 ลา้นบาท (2552: 58 ล้านบาท) 
 

บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชย ์
 

สาํหรับปี 2552 ตน้ทุนการกูย้ืม เป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไปแต่บริษทัได้
นาํมาใชใ้นโครงการน้ี โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของเงินกูย้ืม
ดงักล่าวในอตัราร้อยละ 5.4 ถึง 6.0 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
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10 สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 
 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน เป็นท่ีดินของบริษทัยอ่ย ซ่ึงไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ
ของบริษทั 
 

11 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวียน        

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร       
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 741  23  - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
- ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

      

ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 29,205  -  - - 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
29,946 

  
23 

  
- 

 
- 

       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ทรัสตรี์ซีท      
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 81,754  80,444  - - 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 93,488  134,983  - - 

 175,242  215,427  - - 
       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วน
ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

      

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 523,139  428,817  351,229 258,606 
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  -  - - 

 523,139  428,817  351,229 258,606 
       

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

 
16,517 

  
13,284 

  
1,451 

 
1,445 

รวม 744,844 657,551 352,680 260,051 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,547,468  1,644,193  1,192,151 1,305,175 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 53,981 45,587 655 1,016 
รวม 1,601,449 1,689,780 1,192,806 1,306,191 
     

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระได้
ดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  728,327  644,267  351,229  258,606 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,520,668  1,644,193  1,192,151 1,305,175 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 26,800  -  -  - 

รวม 2,275,795  2,288,460  1,543,380  1,563,781 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 เงินเบิกเกินบญัชีคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่
พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ยสองแห่ง 
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ทรัสตรี์ซีทมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.17 ถึง 2.70 ต่อปี และคํ้าประกนัโดย
การจาํนาํสินคา้บางส่วนของบริษทัย่อยสองแห่งและโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและ
เคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัและบริษทัยอ่ยสองแห่ง 
 

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํขอ้ตกลงแกไ้ขสญัญากูย้มืเงินกบัธนาคารแห่ง
หน่ึง โดยขอปลอดชาํระหน้ีเงินตน้เป็นเวลาหน่ึงปี นับตั้งแต่งวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ 30 กรกฎาคม 2552 ถึง         
30 กรกฎาคม 2553 หลงัจากนั้นผอ่นชาํระตามเง่ือนไขเดิม ท่ีขอขยายเวลาการชาํระหน้ีเสร็จส้ินเท่ากบัระยะเวลา
ปลอดชาํระหน้ีเงินตน้ ในระหว่างระยะเวลาการปลอดชาํระหน้ีดงักล่าว มีเง่ือนไขเร่ืองการดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงิน และการจ่ายเงินปันผล 
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สัญญากูย้ืมของบริษทัฯไดร้ะบุให้ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขระหว่างการใชสิ้นเช่ือ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงินตามท่ีธนาคารกาํหนด เป็นตน้  
 

สญัญากูย้มืของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีขอ้จาํกดัวา่จะจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหน้ีต่อ
ทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีธนาคารกาํหนด  
 

สญัญากูย้มืค ํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูย้ืมท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็น
จาํนวน 86 ลา้นบาท 
 

12 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ดงันั้นฝ่ายบริหารจึง
พิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

 

13 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 คาํนวณจากกาํไร
สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดย แสดง
การคาํนวณดงัน้ี 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั    
   (ขั้นพืน้ฐาน) 202,963 25,384 105,183 31,639 

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว 300,000  300,000 300,000 300,000 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.68  0.08  0.35  0.11 
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14 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   31 มีนาคม 

2553 
 31 ธนัวาคม 

2552 
 31 มีนาคม 

2553 
 31 ธนัวาคม 

2552 
   (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน       

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้       
ท่ีดิน   65.7 65.7 - - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   2.6 3.7 - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  19.6 21.6 5.2 5.8 

รวม   87.9 91.0 5.2 5.8 
 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีย่กเลกิไม่ได้         

ภายในหน่ึงปี   42.6 43.1 16.9 16.4 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี  27.4 28.4 23.8 26.2 

รวม  70.0 71.5 40.7 42.6 
 

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ         

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  137.2 35.5 - - 
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร   43.0 30.6 12.3 12.3 

รวม  180.2 66.1 12.3 12.3 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึง
โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึง โดยไม่รวมตน้ทุนวตัถุดิบ
สาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2553 และบริษทัมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้กเป็น
ระยะเวลา 5 ปี 
 

บริษทัไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็ก
ทุบข้ึนรูปโดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของตน้ทุนกระบวนการทุบข้ึนรูป โดยไม่รวม
ตน้ทุนวตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษทัมีสิทธิต่อ
สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
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บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึงโดยไม่รวม
ตน้ทุนวตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษทัยอ่ยมี
สิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อ
กระบวนการผลิตงานหล่อโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 1 ลา้นเยน สัญญา
มีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2553 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงการขาดทุน
จากอตัราแลกเปล่ียนจากการชาํระหน้ีสินท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศจาํนวนเงินประมาณ 80.3 ลา้นเยน 
และ 56.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2552: 30.3 ล้านเยน และ 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 

15 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2552 ไดจ้ดัประเภทใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัรายการในงบการเงินระหวา่งกาลของงวด 2553 ดงัน้ี 
 

 2552 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

  (พันบาท) 
งบดุล             

ลูกหน้ีการคา้    
 - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  
51,309 (51,309)

 
- 

 
3,466 (3,466)

 
- 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ    
 - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

  
922,392 (922,392)

 
- 

 
337,409 (337,409)

 
- 

ลูกหน้ีการคา้    - 973,701 973,701  - 340,875 340,875 

   -   -  

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2553 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

             31 

 

 2552 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

จดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

  (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  63,223 (4,270) 58,953 44,600 (4,270) 40,330 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  8,231 4,270 12,501 8,047 4,270 12,317 

   -   -  

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มกิจการมากกวา่ 
 


