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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้  
5 สินคา้คงเหลือ 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
8 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10 เจา้หน้ีการคา้ 
11 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
12 สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 
13 ทุนเรือนหุน้ 
14 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
15 ภาษีเงินได ้
16 กาํไรต่อหุน้ 
17 เงินปันผล 
18 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
19 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
20 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี  7 พฤศจิกายน 2557 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2548 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 26.2) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 20.1)  
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 6 
 
  ประเทศ  
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ท่ีกจิการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2557 2556 

บริษัทย่อยทางตรง     
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 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล  
แจแปน จาํกดั 

สนบัสนุนขอ้มูลทางดา้น 
  การตลาด 

ญ่ีปุ่น 100 100 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

ไทย 100 100 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบ
การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31aธันวาคม 2556        
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัข้อมูลท่ีได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 
นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบัติในงบ
การเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัได้นาํมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 
ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของ
กลุ่มบริษทัหรือบริษทั  
 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุ
ไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  
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(ค) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ   
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติั
เช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
 
การประมาณการ 
 
การวัดมลูค่าหนีสิ้นโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไว้ 
 
การคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไวน้ั้นอ่อนไหวต่อสมมติฐานของอตัรามรณะและการ
เพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
 
การเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงาน 
 
การคาํนวณค่าใชจ้่ายจากการให้สิทธิในหุ้นสามญัที่เสนอขายให้กบัพนกังานของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูกกาํหนดดว้ย
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานจากผลประกอบการของกลุ่มบริษทัและผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคล
ในแต่ละปี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 
 

3 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั/
บริษทั หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี
สาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยที่กลุ่ม
บริษทั /บริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญั เดียวกนั  การเกี่ยวขอ้งกนัน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 สาํหรับความสัมพนัธ์กบับริษทั
ร่วม ผูบ้ริหารสาํคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 ประเทศที่จัดตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ร้อยละ 26.2 ในบริษทั 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100  
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100  
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยถือหุน้ร้อยละ 20 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ไทย เป็นบริษัทร่วม  บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 

21.25 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่ว่าจะทํา
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน   2557  2556 
   (ล้านบาท) 
กจิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั     
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  5.8 7.0 
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั้น   20.4 13.9 
    ผลประโยชนร์ะยะยาว   0.5 0.8 
    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   20.9 14.7 

 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน   2557  2556 
   (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย     
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  33.0 12.1 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  3.0 3.8 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  42.6 50.2 
ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน  4.1 4.7 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  1.4 - 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  4.7 0.5 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  0.5 - 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน  0.4 0.3 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  2.2 - 
     
     
     
     
     
     



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน   2557  2556 
   (ล้านบาท) 
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั้น   10.5 10.4 
    ผลประโยชนร์ะยะยาว   0.5 0.8 
    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   11.0 11.2 

 
 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน   2557  2556 
   (ล้านบาท) 
กจิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั     
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  18.3 29.3 
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั้น   55.4 42.2 
    ผลประโยชนร์ะยะยาว   1.5 2.4 
    ค่าใชจ่้ายสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายให ้

 กบัพนกังาน 
  

- 4.8 
    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   56.9 49.4 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิ 
   เฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน   2557  2556 
   (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย     
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  82.9 35.6 
รายไดเ้งินปันผล   71.8 54.1 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  9.7 11.5 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  118.3 150.7 
ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน  12.4 16.0 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  4.1 - 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  7.7 5.0 
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  0.3 - 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  1.5 - 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน  1.1 1.1 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  3.8 - 
     
ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     
    ผลประโยชนร์ะยะสั้น   41.6 31.2 
    ผลประโยชนร์ะยะยาว   1.5 2.4 
    ค่าใชจ่้ายสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายให ้

กบัพนกังาน 
  

- 4.8 
    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   43.1 38.4 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้า-กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 23,566 13,508 
รวม - - 23,566 13,508 

 
ลกูหน้ีอ่ืน-กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 28,862 17,560 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 22,499 13,057 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 24,669 13,013 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั - - 670 438 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั - - 55 56 
รวม - - 76,755 44,124 

 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย   
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 60,000 - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 200,000 200,000 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 40,000 40,000 
รวม 300,000 240,000 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2557  2556 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  240,000 340,000 
เพ่ิมข้ึน 950,000 420,000 
ลดลง (890,000)  (370,000) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 300,000 390,000 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  
 

 

เจ้าหน้ีการค้า-กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม     
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 7,640 7,114 - - 
รวม 7,640  7,114 - - 

      

เจ้าหน้ีอ่ืน-กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 4 3 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั -  -  270 3,315 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  49 - 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั -  -  772 1,863 
รวม -  -  1,095 5,181 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีก้ารค้า  
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 หมายเหตุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - - 23,566 13,508 
กิจการอ่ืนๆ  1,259,631 1,220,131 421,341 452,180 
รวม  1,259,631 1,220,131 444,907 465,688 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (68) (68)  -  - 
สุทธิ  1,259,563 1,220,063 444,907 465,688 

      

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับงวด  - 68 -  - 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ - - 23,566 13,508 
เกินกาํหนดชาํระ :     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน - - - - 
   3 - 12 เดือน - - -  - 
   มากกวา่ 12  เดือน - - - - 
 - - 23,566 13,508 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
 - - 23,566 13,508 
     

     
     



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 
กจิการอืน่ๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,257,897 1,213,664 421,341 448,931 
เกินกาํหนดชาํระ :     
   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,632 6,399 - 3,249 
   3 - 12 เดือน 34 - - - 
   มากกวา่ 12  เดือน 68 68 - - 
 1,259,631 1,220,131 421,341 452,180 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (68) (68) - - 
 1,259,563 1,220,063 421,341 452,180 
     

สุทธิ 1,259,563 1,220,063 444,907 465,688 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 257,233 221,848 67,888 53,720 
งานระหวา่งทาํ 86,980 98,329 9,572 8,105 
วตัถุดิบ 129,028 146,660 15,326 18,549 
วสัดุโรงงาน 132,309 121,132 27,339 35,208 
สินคา้ระหวา่งทาง 34,762 25,679 125 110 
รวม 640,312 613,648 120,250 115,692 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (37,064) (33,349) (9,148) (8,902) 
สุทธิ 603,248 580,299 111,102 106,790 

 
6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557  2556 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,451,555  2,301,555 
ซ้ือเงินลงทุน 10,336  150,000 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2,461,891  2,451,555 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 
 
 30 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงันี้ 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดเกา้เดือนสิ้นสุด 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อย                
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 100  100  500,000  500,000  875,989  875,989  - - 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 100  100  130,000  130,000  519,989  519,989  71,758 54,079 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั 100  100  785,000  785,000  796,034  796,034  - - 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 100  100  19,879  9,543  19,879  9,543  - - 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลย ีจาํกดั 100  100  250,000  250,000  250,000  250,000  - - 
รวม         2,461,891  2,451,555  71,758 54,079 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทั 
สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จาํกดั จากเดิม 100 ลา้นบาทเป็น 250 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 1.5 
ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 29 
เมษายน 2556 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทั 
เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จาํกดั จากเดิม 25 ลา้นเยนเป็น 57 ลา้นเยน โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 
320,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 เยน บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 

 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การซ้ือ จาํหน่ายและโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556      
มีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 10,852,665 2,872,363 
ซ้ือเพิ่ม 986,287 412,728 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (130,315) (7,551) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 (ปรับปรุงใหม่) 11,708,637 3,277,540 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 11,480,599 3,400,459 
ซ้ือเพิ่ม 445,047 50,664 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (98,503) (47,941) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 11,827,143 3,403,182 
   

ค่าเส่ือมราคา   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 4,461,255 1,486,290 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 582,012 178,374 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (113,629) (5,302) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 (ปรับปรุงใหม่) 4,929,638 1,659,362 
 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงนิ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 5,088,828 1,708,235 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 611,761 190,262 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (85,551) (47,937) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 5,615,038 1,850,560 
   

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และวนัที ่1 มกราคม 2557 6,391,771 1,692,224 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 6,212,105 1,552,622 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ท่ีดินของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมูลค่า 47.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 47.0 ล้านบาท) 
เป็นท่ีดินซ่ึงยงัไม่ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย การโอนจะเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน
ดงักล่าว 
 
บริษทัและบริษทัย่อยได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกันสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย ์
 
ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2556 กลุ่มบริษทั/บริษทัเปล่ียนนโยบายการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
เป็นวิธีราคาทุน ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไดป้รับงบการเงินยอ้นหลงัโดยการกลบัรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาของ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพ่ือให้มูลค่าของ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยวิธีราคาทุน  
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ผลกระทบต่องบการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (499,456) (594,332) (51,886)     (56,418) 

        
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลง (499,456) (594,332) (51,886)     (56,418) 
กาํไรสะสมลดลง (112,622) (106,630) (36,976)    (34,554) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง (612,078) (700,962) (88,862)     (90,972) 

 
งบกาํไรขาดทุน 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2556 

 
 

 
งบการเงนิรวม 

 งบการเงนิ
เฉพาะกจิการ 

  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึน  449  715 
กาํไรสาํหรับงวดลดลง  449  715 
     

กาํไรต่อหุน้ลดลง      
- กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  0.00  0.00 

 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2556    
ค่าเส่ือมราคาเพิ่มข้ึน  5,992 2,422 
กาํไรสาํหรับงวดลดลง  5,992 2,422 

    
กาํไรต่อหุน้ลดลง     
- กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  0.01 0.01 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 20,005  25,185  4,838  3,099 
สุทธิ  20,005  25,185  4,838  3,099 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 และ 2556 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 
 

ณ วนัท่ี  
 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย)/รายไดใ้น 
  

ณ วนัท่ี  

 
1 มกราคม  

2557 
 กาํไรหรือขาดทุน 

(หมายเหต ุ15) 
 30 กนัยายน 

2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    
สินคา้คงเหลือ  6,292 (1,333) 4,959 
สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 131 (131) - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18,762 (3,716) 15,046 
รวม 25,185 (5,180) 20,005 

 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 

 
 

ณ วนัท่ี  
 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย)/รายไดใ้น 
  

ณ วนัท่ี  

 
1 มกราคม  

2556 
 กาํไรหรือขาดทุน 

(หมายเหต ุ15) 
 30 กนัยายน 

2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    
สินคา้คงเหลือ  5,457 551 6,008 
สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 13 50 63 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,350 3,494 16,844 
รวม 18,820 4,095 22,915 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

ณ วนัท่ี  
 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย)/รายไดใ้น 
  

ณ วนัท่ี  

 
1 มกราคม  

2557 
 กาํไรหรือขาดทุน 

(หมายเหต ุ15) 
 30 กนัยายน 

2557 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    
สินคา้คงเหลือ  470 242 712 
สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 131 (131) - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,498 1,628 4,126 
รวม 3,099 1,739 4,838 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

ณ วนัท่ี  
 บนัทึกเป็น 

(รายจ่าย)/รายไดใ้น 
  

ณ วนัท่ี  

 
1 มกราคม  

2556 
 กาํไรหรือขาดทุน 

(หมายเหต ุ15) 
 30 กนัยายน 

2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    
สินคา้คงเหลือ  348 73 421 
สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 13 50 63 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,721 (193) 2,528 
รวม 3,082 (70) 3,012 

 
 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2560 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้
ปัจจุบนันั้น บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มี
ความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 

 

9 หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน      

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -  12  - - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - ทรัสตรี์ซีท       
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  2,131  - - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

  
 

  
 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 615,776  572,079  251,159 226,463 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 

 
736 

 
2,644 

 
90 354 

รวมหนีสิ้นส่วนท่ีหมุนเวยีน 616,512  576,866 251,249 226,817 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 2,432,709  2,700,731  807,517 978,703 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,985  -  - - 
รวมหนีสิ้นส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 2,434,694  2,700,731 807,517 978,703 

     

รวม 3,051,206 3,277,597 1,058,766 1,205,520 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระได้
ดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  615,776 574,222 251,159 226,463 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,266,008 2,489,365 777,168 909,049 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 166,701 211,366 30,349 69,654 
รวม 3,048,485 3,274,953 1,058,676 1,205,166 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายฉบบั 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
บริษัทใหญ่ 
 
บริษทัมีวงเงินสินเช่ือเงินกูย้ืมระยะยาวรวม 1,817 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือ 1,059 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 1,205 ล้านบาท) ซ่ึงมีกาํหนดการชาํระ
คืนภายในปี 2560 ถึงปี 2563 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.65 ถึงร้อยละ 4.80 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
(อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ บวกร้อยละ 2.00 ถึงร้อยละ 2.25 ต่อปี) 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยมีวงเงินสินเช่ือเงินกู้ยืมระยะยาวรวม 2,934 ลา้นบาท เพ่ือใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน 2557 บริษทัย่อยมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 1,989 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 2,070 ล้านบาท) ซ่ึงมี
กาํหนดการชาํระคืนภายในปี 2559 ถึงปี 2564 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.60 ถึงร้อยละ 5.00 ต่อปี และอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั (อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ บวกร้อยละ 2.00 ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี) 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษทัใหญ่และบริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินในประเทศหลายแห่งมีขอ้จาํกดัว่าจะจ่าย             
เงินปันผลไดต่้อเม่ือไม่กระทบต่อการรักษาสดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ี
สถาบนัการเงินกาํหนด  
 
บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ภายใต้
สญัญาแลกเปล่ียนน้ี บริษทัมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายและจะไดรั้บดอกเบ้ียจากคู่สญัญาในอตัราและเง่ือนไขตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นสญัญา สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชจ้นถึงเดือนกนัยายน 2561 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2557 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมดงักล่าวท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 80.6 ลา้นบาท   
(31 ธันวาคม 2556: 79 ล้านบาท) 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวคํ้ าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม 
 30 กนัยายน 2557  31 ธันวาคม 2556 
 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

 มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจาํนวน 
เงินขั้นตํ่าท่ี    
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 875 (139) 736 2,682 (38) 2,644 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี
แต่ไม่เกินหา้ปี 2,155 (170) 1,985 - - - 

รวม 3,030 (309) 2,721 2,682 (38) 2,644 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน 2557  31 ธันวาคม 2556 
 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

 มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 91 (1) 90 365 (11) 354 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี
แต่ไม่เกินหา้ปี - - - - - - 

รวม 91 (1) 90 365 (11) 354 

 
นอกเหนือจากเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาขายและเช่าทางการเงินกลบัคืน บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึง
ไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ โดยมีกาํหนดการ
ชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ถึง 5 ปีและสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ี
บอกเลิกไม่ได ้
 

 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
เป็นสกลุเงินบาท 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เจ้าหนีก้ารค้า  
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
  

หมายเหตุ 
30 กนัยายน 

2557 
 31 ธนัวาคม 

2556 
 30 กนัยายน 

2557 
 31 ธนัวาคม 

2556 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 7,640 7,114 - - 
กิจการอ่ืนๆ  1,097,578 1,097,674 349,046 370,903 
รวม  1,105,218 1,104,788 349,046 370,903 

 
11 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 
2557 

 31 ธนัวาคม 
2556 

 30 กนัยายน 
2557 

 31 ธนัวาคม 
2556 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน        
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 139,183 138,613 49,112  43,528 

ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 25,723 15,792 3,914  3,820 

รวม 164,906 154,405 53,026  47,348 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุน        
รับรู้ในกาํไรสําหรับงวด        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5,033 3,275 2,052  1,710 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 565 545 135  130 

รวม 5,598 3,820 2,187  1,840 

      



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุน        
รับรู้ในกาํไรสําหรับงวด        
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 15,099 10,371 6,156  5,621 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 1,696 1,091 407  260 

รวม 16,795 11,462 6,562  5,521 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนด
ของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่
พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ  
   วนัท่ี 1 มกราคม 

 
154,405 

 
143,311 

 
47,348 

 
51,552 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (6,294) (9,158) (885) (9,158) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 16,795 11,462 6,563 5,521 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 164,906 145,615 53,026 47,915 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 4,117 2,457 1,632 1,212 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,481 1,363 555 628 
รวม 5,598 3,820 2,187 1,840 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

42 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 12,352 7,372 4,897 3,635 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 4,443 4,090 1,666 1,886 
รวม 16,795 11,462 6,563 5,521 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุน 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนขายและบริการ 3,939 2,311 711 463 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,659 1,509 1,476 1,377 
รวม 5,598 3,820 2,187 1,840 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนขายและบริการ 11,817 6,933 2,133 1,388 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,978 4,529 4,430 4,133 
รวม 16,795 11,462 6,563 5,521 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 
2557 

 31 ธนัวาคม 
2556 

 30 กนัยายน 
2557 

 31 ธนัวาคม 
2556 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  3.50  3.50  3.50  3.50 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
โครงการบาํเหน็จบาํนาญเพิ่มข้ึนในอนาคต 2.50  2.50  2.50  2.50 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
12  สิทธิในหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้กบัพนักงาน  

 

โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่พนกังานท่ี
อยูใ่นระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั) ซ่ึงจดทะเบียน
ในประเทศไทย โดยบริษทัจะให้ผลตอบแทนแก่พนักงานท่ีอยู่ในระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั เพ่ือซ้ือ
หลกัทรัพยข์องบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดท้าํหนงัสือเพื่อแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการฯให้แก่พนักงานดงักล่าวใน
ระหวา่งเดือนกรกฏาคม 2554  
 

ลกัษณะที่สําคญัโดยสรุปของหุ้นสามญัโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษทั 
 

โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทัมีอายโุครงการต่อเน่ือง 4 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังแรกเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทั้งน้ีราคา
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในแต่ละคร้ังจะเป็นราคาตลาด ซ่ึงหมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในแต่ละคร้ัง 
โครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนกังานตามโครงการฯตอ้งมีสถานะเป็นพนกังานของบริษทัและ/
หรือบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในแต่ละคร้ัง และจาํนวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีพนกังานแต่ละ
รายจะไดรั้บในแต่ละปีข้ึนอยูก่บัผลประเมินท่ีไดจ้ากตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (KPIs) ในแต่ละปี 
 
บริษทัจะทาํการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเป็นโครงการต่อเน่ือง โดยจะเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนคร้ังแรกภายใน 
1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีมติอนุมติั โดยหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขายในปีแรกน้ีจะมีจาํนวนรวมกนั
ไม่เกินร้อยละ 35 ของจาํนวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีเสนอขายภายใตโ้ครงการน้ี และบริษทัจะทาํการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือทั้งหมดภายใน 3 ปีนับจากวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังแรก อย่างไรก็ตาม 
พนกังานท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามโครงการฯ จะถูกหา้มขายหุน้ท่ีไดรั้บ
จดัสรรในแต่ละคราว เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามโครงการฯ (Lock up 
period) 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 อนุมติัเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,800,000 
หุ้นให้แก่พนักงานท่ีอยู่ในระดับผูบ้ริหารระดับสูงของกลุ่มบริษทัและหรือบริษทัย่อย ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ งใน
ประเทศไทย (รวมถึงพนักงานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ซ่ึงมีรายละเอียดและเง่ือนไขโครงการตามเดิม โดยท่ี
ประชุมมีมติอนุมติัโครงการดงักล่าว 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจ่ายโดยใช้
หุ้นเป็นเกณฑส์าํหรับการให้สิทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลให้บริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ
โครงการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว  

 
ผลตอบแทนตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใ์ห้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทถูกกําหนดด้วยตัวช้ีวดัผลการ
ปฏิบติังาน (KPIs) สาํหรับปี 2557 บริษทัไดก้าํหนดเกณฑ์การให้การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จากผลประกอบการ
ของกลุ่มบริษทัและผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคล สาํหรับผลการปฏิบติังานตลอดทั้งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557  

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายุติธรรมตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนกังานของกลุ่มบริษทั แสดงได้
ดงัน้ี 
 
วนัท่ีใหสิ้ทธิ 1 มิถุนายน 2555   
มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั ณ วนัใหสิ้ทธิ  27.75 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ    ราคาตลาด  
 
จากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัประจาํปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ประมาณการได้รับสิทธิตามโครงการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์ห้แก่พนักงานโดยบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากรายการให้สิทธิในหุ้นสามัญท่ีเสนอขายให้กับ
พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 9.91 ลา้นบาทและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนจาํนวน 2.29 ลา้น
บาท และสิทธิในหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้กบัพนักงาน 6.87 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 

ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557 ผูบ้ริหารพิจารณาผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัสําหรับรอบ
ระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน  2557 และคาดว่าผลการปฏิบตัิงานที่เกิดข้ึนจริงสําหรับปี  2557         
ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ จึงพิจารณาไม่รับรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการรายการให้สิทธิในหุ้นสามญัฯ แก่
พนกังาน 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้
ต่อหุน้ 

2557  2556 
 จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      

- หุน้สามญั 1 426,712 426,712 341,723 341,723 
ลดหุน้สามญั 1 - - (1,766) (1,766) 
ออกหุน้ใหม่ 1 - - 86,755 86,755 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน      

- หุ้นสามัญ 1 426,712 426,712 426,712 426,712 
      

ทุนที่ออกและชําระแล้ว      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      

- หุน้สามญั 1 424,946 424,946 339,923 339,923 
หุน้เพ่ิมทุน 1 248 248 85,023 85,023 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน      

- หุ้นสามัญ 1 425,194 425,194 424,946 424,946 

 
บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 33,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน
เพ่ิมทุนท่ีเรียกชาํระแล้ว 33,800 บาท ตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนักงานของกลุ่มบริษทั โดยจด
ทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 
 
ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท  เม่ือวนัท่ี  19 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท            
จากเดิม 341,723,287 บาท เป็น 339,957,087 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจาํนวน 1,766,200 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้  
หุ้นละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1,766,200 บาท เพ่ือตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายและยงัไม่มีการเสนอ
ขายใหก้บัพนกังานภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าว
กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก     
เดิม 339,957,087 บาท เป็น 426,711,809 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 86,754,722 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ   
1 บาท เป็นจาํนวนเงิน 86,754,722 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จาํนวน 84,989,522 หุน้ และเพ่ือเสนอขาย
ใหก้บัพนกังานภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั จาํนวน 1,765,200 หุน้ บริษทัได้
จดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 
 
บริษทัได้ดาํเนินการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชาํระแล้วจาํนวน 84,988,907 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงินเพ่ิมทุนท่ีเรียกชําระแล้ว 84,988,907 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 
 
บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 247,900 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท รวมเป็นจาํนวน
เงินเพ่ิมทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 247,900 บาท ตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั โดยจด
ทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

 ผลติภณัฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลติภณัฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อืน่ๆ 

  
รวม 

  
รายการตัดบัญชี 

  
สุทธิ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 1,907  2,244  4,084  4,721  5,991  6,965  -  -  5,991  6,965 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหว่างส่วนงาน 83  36  1,263  1,569  1,346  1,605  (1,346)  (1,605)  -  - 
รวมรายได ้ 1,990  2,280  5,347  6,290  7,337  8,570  (1,346)  (1,605)  5,991  6,965 

                    
ดอกเบี้ยรับ 14  12  1  1  15  13  (10)  (12)  5  1 
ดอกเบี้ยจ่าย (42)  (41)  (80)  (89)  (122)  (130)  10  12  (112)  (118) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (194)  (183)  (429)  (409)  (623)  (592)  3  -  (620)  (592) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 421  445  140  209  561  654  (75)  (50)  486  604 

                    
สินทรัพยต์ามส่วนงานที่รายงาน  
   ณ วนัที่ 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 5,501  5,574  7,488  7,384  12,989  12,958 

 
(3,162) 

 
(3,035) 

 
9,827  9,923 

 
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศที่มีสาระสาํคญั 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินได้ปัจจบุัน     
สาํหรับปีปัจจุบนั  15,970  15,670  9,177 5,202 
  15,970  15,670  9,177 5,202 

รายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (389)  (482) (127)  (140) 
  (389)  (482) (127)  (140) 

รวม  15,581  15,188  9,050  5,062 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 
ภาษีเงินได้ปัจจบุัน     
สาํหรับปีปัจจุบนั  42,297  57,633  26,420  20,307 
  42,297  57,633  26,420  20,307 

รายได้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี       
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 8 5,180  (4,095)  (1,739)  70 
  5,180  (4,095)  (1,739)  70 

รวม  47,477  53,538  24,681  20,377 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการและงบกาํไรขาดทุนรวมนอ้ยกวา่ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้คาํนวณโดย
การใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดกาํไรสุทธิตามบญัชีสาํหรับปีเน่ืองจาก 
 
(ก)   กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิในจาํนวนท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
(ข)   บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กมาจากปีก่อน และไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือลดจาํนวนกาํไรท่ีตอ้ง

เสียภาษีในปีปัจจุบนั  
 
16 กาํไรต่อหุ้น 

 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้ าหนัก ซ่ึงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานของงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556ไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่ โดยปรับ
จาํนวนหุน้สามญัเพ่ือสะทอ้นผลกระทบของการออกหุน้ปันผลในปี 2556 โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิด
ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรายงาน แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 

   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท       
   (ขั้นพืน้ฐาน) 142,528  169,501  105,322  101,899 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ  วนัท่ี 1 กรกฎาคม 425,194  424,946 425,194  424,946 
ผลกระทบจากหุน้ปันผล -  - -  - 
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว 425,194  424,946 425,194  424,946 

กาํไรต่อหุ้น(ข้ันพืน้ฐาน) (บาท) 0.34  0.40  0.25  0.24 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557  2556  2557  2556 

   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท      
   (ข้ันพืน้ฐาน) 439,015  550,652  396,655  425,146 

       
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 424,946  339,923 424,946  339,923 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย       

วนัท่ี 12 มีนาคม -  25 -  25 
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 195  - 195  - 

ผลกระทบจากหุน้ปันผล -  84,989 -  84,989 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกจําหน่ายแล้ว 425,141  424,937 425,141  424,937 

        

กาํไรต่อหุ้น(ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.99  1.30  0.99  1.00 

 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัตามโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อจาํนวนหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 
 

17 เงินปันผล 
 
บริษัทใหญ่ 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น
เงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานของงวดหกเดือนแรกของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจาํนวนเงิน
ทั้งส้ิน 93.5 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน เงินปันผลดงักล่าว
ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 3 กนัยายน 2557 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.75 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 318.7 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน ทั้งน้ีไดมี้การจ่ายเงินปันระหว่างกาลเม่ือ
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงิน 106.2 ลา้นบาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุน้ละ 
0.50 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 212.6 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายปันผลระหวา่งกาล
สาํหรับผลการดาํเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 106 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2556  
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.97 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 329.8 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน ทั้งน้ีไดมี้การจ่ายเงินปันระหว่างกาลเม่ือ
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท เป็นจาํนวนเงิน 102.0 ลา้นบาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุน้ละ 
0.67 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท และรูปเงินสดอตัราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 227.8 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่      
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 

 

บริษัทย่อย 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั
การจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 138 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
71.8 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 เมษายน 2557 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย
มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 104 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 54 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวได้
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556  
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
  (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน       
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้       
ท่ีดิน 4.2  4.2  4.2 4.2 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 28.0  319.6  - - 
งานก่อสร้างอาคาร -  12.5 - 12.5 
รวม 32.2  336.3 4.2 16.7 

 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2557  2556  2557  2556 
  (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานท่ียกเลิกไม่ได้     
ภายในหน่ึงปี 84.4 52.0 15.9 15.7 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 23.6 48.2 14.2 19.6 
รวม 112.0 100.2 30.1 35.3 

     
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ     
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  74.9 75.7 20.3 20.3 
รวม 74.9 75.7 20.3 20.3 

 
บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ เพ่ือซ้ือท่ีดินปลูกสร้าง
โรงงาน จาํนวนเงิน 61 ลา้นบาทโดยมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนภายในเดือนกรกฎาคม 2559 ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ตกลงตาม
สญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิตงานกลึงโดย
บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึง โดยไม่รวมตน้ทุนวตัถุดิบสําหรับ
สินคา้ท่ีบริษทัผลิตและขาย สญัญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 
5 ปี 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิตเหล็กทุบ   
ข้ึนรูปโดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 2 ของตน้ทุนกระบวนการทุบข้ึนรูป โดยไม่รวมตน้ทุน
วตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้ก
เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิต
งานกลึงโดยบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึงโดยไม่รวมตน้ทุน
วตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปลายปี 2557 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิ
ต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 
บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการ
ผลิตงานหล่อโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 1 ลา้นเยน สัญญามีอายุ 5 ปี โดย
ส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 
บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการ
ผลิตงานทุบข้ึนรูปโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของตน้ทุนกระบวนการทุบข้ึนรูปโดยไม่
รวมตน้ทุนวตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2561 และบริษทัยอ่ยมี
สิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพ่ือคงอตัราดอกเบ้ียของ
เงินกูร้ะยะยาวมูลค่าสญัญา 340.0 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 309.4 ล้านบาท) จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา
คงท่ีตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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19 หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 
 

ในระหวา่งปี 2554 บริษทัไดฟ้้องร้องบริษทัในประเทศสองแห่ง เน่ืองจากผดิสญัญาจา้งพฒันาโปรแกรมและสญัญา
อนุญาตให้ใชสิ้ทธิ เป็นจาํนวนเงิน 35.6 ลา้นบาท โดยจาํเลยรายหน่ึงไดฟ้้องแยง้บริษทัเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท 
ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาใหช้าํระเงินค่าจา้งทาํงานไปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท
โดยบริษทัมีสิทธิอุทธรณ์ และอยู่ระหว่างพิจารณายื่นคาํร้อง อย่างไรก็ตามบริษทัได้ตั้ งสํารองความเสียหายคดี
ฟ้องร้องดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ในรอบบญัชีสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

20 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลเพ่ือ
วตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบของงวด 2557 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการนาํเสนอใน
งบการเงินระหวา่งกาลปี 2557 ดงัน้ี 
 
 2556 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            

สินทรัพย์หมนุเวียน            
เงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสด 
 

1,074,581 
 

(34,061) 
 

1,040,520 
 

461,948 
 

(34,061) 
 

427,887 
เงินลงทุนระยะสั้น - 34,061 34,061 - 34,061 34,061 
       
หน้ีสินหมุนเวยีน       
เจา้หน้ีการคา้ 1,133,255 (28,467) 1,104,788 388,488 (17,585) 370,903 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์ 101,028 27,211 128,239 1,552 16,329 17,881 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 330,098 1,256 331,354 96,549 1,256 97,805 
  -   -  
 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มกิจการมากกวา่ 


