
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

หมายเหตุ สารบญั 

  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4 ลูกหน้ีการคา้  

5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

9 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

10 กาํไรต่อหุน้ 

11 เงินปันผล 

12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

13 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

16 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลเงินน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่

จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 

 

สาํนกังานใหญ่ : 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

 

สาขา : 300/10 หมู่ท่ี 1 ตาํบลตาสิทธ์ิ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 

 

สาขา  : 7/389 หมู่ท่ี 6 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมกราคม 2548 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 26.2) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง

ข้ึนในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 16.5)  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบ

การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) และ

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31aธนัวาคม 2557 งบ

การเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบั

กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นการ

อ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) สําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบติัในงบ

การเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัไดน้ํามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 

ทุกฉบบัมาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของ

กลุ่มบริษทัหรือบริษทั  

 

 (ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน  

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

 (ค)     การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ   

การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติั

เช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

3         บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั/

บริษทั หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี

สาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยที่กลุ่ม

บริษทั/บริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนั การเกี่ยวขอ้งกนัน้ีอาจเป็น

รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ที่มีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 6 สําหรับ

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 

 ประเทศทีจ่ัดตั้ง  

ช่ือกจิการ       /สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ร้อยละ 26.2 ในบริษทั 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ   ของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของบริษทั/

กลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน   2558  2557 

   (ล้านบาท) 

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั      

ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  8.7  5.8 

ผู้บริหารสําคญั      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      

    ผลประโยชนร์ะยะสั้น   14.2  20.4 

    ผลประโยชนร์ะยะยาว   0.5  0.5 

    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   14.7  20.9 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
 

 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน   2558  2557 

   (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย      

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  34.9  33.0 

ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  1.6  3.0 

รายไดค่้าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  34.8  42.6 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน  2.4  4.1 

ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  1.3  1.4 

ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  0.8  4.7 

ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  0.5 
 

0.5 

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน  0.3  0.4 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  0.8  2.2 
      

ผู้บริหารสําคญั      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      

    ผลประโยชนร์ะยะสั้น   10.9  10.5 

    ผลประโยชนร์ะยะยาว   0.5  0.5 

    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   11.4  11.0 
 

 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน   2558  2557 

   (ล้านบาท) 

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั      

ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  24.6  18.3 

ผู้บริหารสําคญั      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      

    ผลประโยชนร์ะยะสั้น   45.3  55.4 

    ผลประโยชนร์ะยะยาว   1.6  1.5 

    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   46.9  56.9 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิ 

   เฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน   2558  2557 

   (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย      

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  102.3  82.9 

รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ  -  71.8 

ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  6.3  9.7 

รายไดค่้าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  97.7  118.3 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน  9.3  12.4 

ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  4.2  4.1 

ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  4.2  7.7 

ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  -  0.3 

ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  1.5 
 

1.5 

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน  1.0  1.1 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  7.7  3.8 
      

ผู้บริหารสําคญั      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      

    ผลประโยชนร์ะยะสั้น   39.9  41.6 

    ผลประโยชนร์ะยะยาว   1.5  1.5 

    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   41.4  43.1 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

 

ลูกหน้ีการค้า งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  25,353  26,341 

 
ลูกหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  14,335  34,086 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั -  -  11,325  29,076 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  10,373  26,913 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั -  -  3,432  303 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั -  -  624  468 

รวม -  -  40,089  90,846 

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย    

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 80,000  200,000 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั 50,000  20,000 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 40,000  40,000 

รวม 170,000  260,000 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558  2557 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  260,000  240,000 

เพิ่มข้ึน 680,000  950,000 

ลดลง (770,000)  (890,000) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 170,000  300,000 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  

 

เจ้าหน้ีการค้า งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม        

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 10,687  7,826  -  - 

 
เจ้าหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั -  -  1,776  253 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  54  92 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั -  -  -  813 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  -  26 

รวม -  -  1,830  1,184 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

4 ลูกหนีก้ารค้า  

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 หมายเหต ุ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

  2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -  -  25,353  26,341 

กิจการอ่ืนๆ  1,507,407  1,295,727  447,243  415,714 

รวม  1,507,407  1,295,727  472,596  442,055 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (68)  (68)  -  - 

สุทธิ  1,507,339  1,295,659  472,596  442,055 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ -  -  25,353  26,341 

        

กจิการอ่ืนๆ        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,500,098  1,294,337  447,176  415,714 

เกินกาํหนดชาํระ :        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 6,723  864  -  - 

   3 - 12 เดือน 492  458  41  - 

   มากกวา่ 12  เดือน 94  68  26  - 

 1,507,407  1,295,727  447,243  415,714 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (68)  (68)  -  - 

 1,507,339  1,295,659  447,243  415,714 

สุทธิ 1,507,339  1,295,659  472,596  442,055 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

5 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558  2557 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,461,891  2,451,555 

ซ้ือเงินลงทุน -  10,336 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2,461,891  2,461,891 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 

 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   

 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุด 

  

 

ประเทศ 

ท่ีกิจการ 

30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

 กนัยายน 

 30  

กนัยายน 

 ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้ง 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อย                  

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 

อุตสาหกรรม จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต ์

 ไทย 100  100  500,000  500,000  875,989  875,989  -  - 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล  

   จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต ์

ไทย 100  100  130,000  130,000  519,989  519,989  -  71,758 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง  

  โปรดกัส์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต ์

ไทย 100  100  785,000  785,000  796,034  796,034  -  - 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล  

แจแปน จาํกดั 

สนบัสนุนขอ้มูลทางดา้น 

  การตลาด 

ญ่ีปุ่น 100  100  19,879  19,879  19,879  19,879  -  - 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ี

   จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต ์

ไทย 100  100  250,000  250,000  250,000  250,000  -  - 

รวม           2,461,891  2,461,891  -  71,758 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558  2557 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 233,463  180,867 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 35,422  40,162 

รายไดเ้งินปันผล (10,227)  (6,663) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 258,658  214,366 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม 

   สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธีิราคาทุน  วธีิส่วนไดเ้สีย 

  

 

 

ประเทศ 

30 

กนัยายน 

31  

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 31 

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 31 

ธนัวาคม 

 ประเภทธุรกิจ ท่ีกิจการจดัตั้ง 2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                 

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 

โคเตท แซนด ์จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

ทรายเคลือบ 

พลาสติก, 

ทรายอบแหง้ 

 

 

 

ไทย 21.25 21.25 

  

 

 

72,000  

 

 

 

72,000 

 

15,300 

 

15,300 

 

46,191 

  

 

 

44,514 

                 

บ ริษัท  ยาม าด ะ  ส ม บู รณ์ 

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

อะไหล่รถ 

 

ไทย 20.00 20.00 
 

150,000  150,000 
 

30,807 
 

30,807 
 

212,467 
 

 

188,949 

รวม          46,107  46,107  258,658  233,463 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

การซ้ือ จาํหน่ายและโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557      

มีดงัน้ี 

 

   งบการเงนิ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 11,480,599  3,400,459 

ซ้ือเพิ่มและรับโอน 445,047  50,664 

โอนและจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (98,503)  (47,941) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557  11,827,143  3,403,182 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 11,927,114  3,427,586 

ซ้ือเพิ่มและรับโอน 217,408  77,165 

โอนและจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (124,090)  (5,274) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 12,020,432  3,499,477 
    

ค่าเส่ือมราคา    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 5,088,828  1,708,235 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 611,761  190,262 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (85,551)  (47,937) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557  5,615,038  1,850,560 
    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 5,801,923  1,897,146 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 635,381  188,475 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (114,286)  (5,274) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 6,323,018  2,080,347 
    

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 6,125,191  1,530,440 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 5,697,414  1,419,130 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

8 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
       

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 743,660  665,240  251,340  251,204 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 901  655  112  - 

รวมหนีสิ้นส่วนทีห่มุนเวยีน 744,561  665,895  251,452  251,204 
        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,734,997  2,245,779  561,177  749,699 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,763  1,817  249  - 

รวมหนีสิ้นส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 1,736,760  2,247,596  561,426  749,699 

        

รวม 2,481,321  2,913,491  812,878  1,000,903 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  743,660  665,240  251,340  251,204 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,641,097  2,114,365  561,177  717,185 

ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 93,900  131,414  -  32,514 

รวม 2,478,657  2,911,019  812,517  1,000,903 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ตามสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัและบริษทัย่อยกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จาํกดัว่าจะจ่าย             

เงินปันผลไดต่้อเม่ือไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ี

สถาบนัการเงินกาํหนด  

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีวงเงินกูย้ืมที่ยงัมิไดเ้บิกใช  ้(31 ธันวาคม 2557: 45.9 ล้าน

บาท) 

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวคํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

9 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 

 ผลติภัณฑ์เพลาข้างและ 

เพลารองแหนบ 

 ผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 

ยานยนต์อ่ืนๆ 

  

รวม 

  

รายการตดับัญชี 

  

สุทธิ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 

 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 1,800  1,907  4,712  4,084  6,512  5,991  -  -  6,512  5,991 

รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 102  83  1,314  1,263  1,416  1,346  (1,416)  (1,346)  -  - 

รวมรายได ้ 1,902  1,990  6,026  5,347  7,928  7,337  (1,416)  (1,346)  6,512  5,991 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 332  421  144  140  476  561  (4)  (75)  472  486 

                    

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน  

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 5,386  5,489  7,397  7,506  12,783  12,995 

 

(2,997) 

 

(3,181) 

 

9,786  9,814 

หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน  

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 1,340  1,506  3,626  3,862  4,966  5,368 

 

(587) 

 

(772) 

 

4,379  4,596 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

10 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 คาํนวณจากกาํไร

สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยวิธีถวั

เฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในแต่ละงวด แสดงการคาํนวณดงัน้ี   

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั 180,153  142,528  117,937  105,322 

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว 425,194  425,194  425,194  425,194 

กาํไรต่อหุ้น(ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.42  0.34  0.28  0.25 

 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  

กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั  439,110  439,015  308,536  396,655 

        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 425,194  424,946  425,194  424,946 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย        

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ -  195  -  195 

จํานวนหุ้นสามัญโดยวธีิถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 425,194  425,141  425,194  425,141 
        

กาํไรต่อหุ้น(ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.03  1.03  0.73  0.93 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

11       เงนิปันผล 

 

บริษทั 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผล

ระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

85.04       ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน เงินปันผลดงักล่าวได้

จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 3  กนัยายน 2558 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรเป็น

เงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 255.12 ลา้นบาท ซ่ึง

เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน ทั้งน้ีไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี 

3 กนัยายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจาํนวนเงิน 93.54 ลา้นบาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุ้นละ   

0.38 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 161.57 ลา้นบาท ไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผล

ระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

93.54 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 3  กนัยายน 2557 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรเป็น

เงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 318.7 ลา้นบาท ซ่ึง

เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน ทั้งน้ีไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี 

9 สิงหาคม 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงิน 106.2 ลา้นบาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุ้นละ   

0.50 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 212.6   ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน

วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 

 

บริษทัย่อย 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั

การจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 138 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 

71.8 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน  เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 เมษายน 2557 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

12 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2558  2557  2558  2557 

  (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2  8  -  - 

รวม 2  8  -  - 
        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีย่กเลกิไม่ได้       

ภายในหน่ึงปี 40  60  12  17 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 26  27  7  13 

รวม 66  87  19  30 
        

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ        

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 73  75  20  20 

 

สัญญาสําคญัทีท่าํกบักจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดย

บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1 ของตน้ทุนกระบวนการงานกลึง โดยไม่รวมตน้ทุนวตัถุดิบสาํหรับ

สินคา้ท่ีบริษทัผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2562 และต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหลก็ทุบ 

ข้ึนรูปโดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 2 ของตน้ทุนกระบวนการทุบข้ึนรูป โดยไม่รวมตน้ทุน

วตัถุดิบสําหรับสินคา้ท่ีบริษทัผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2562 และต่อสัญญาได้อีกเป็น

ระยะเวลา 5 ปี 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต

งานกลึงโดยบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึงโดยไม่รวมตน้ทุน

วตัถุดิบสําหรับสินคา้ท่ีบริษทัย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปลายปี 2562 และต่อสัญญาไดอี้ก

เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ

ผลิตงานหล่อโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 1 ลา้นเยน สัญญามีอาย ุ5 ปี โดย

ส้ินสุดในปี 2558 และต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ

ผลิตงานทุบข้ึนรูปโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของตน้ทุนกระบวนการทุบข้ึนรูป สัญญา

มีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2561 และต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อพฒันา

กระบวนการผลิตสปริงและกนัโคลง รวมถึงการออกแบบผลิตภณัฑส์ัญญามีอาย ุ5 ปีโดยส้ินสุดในปี 2563 และต่อ

สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 2 ปี 

 

13 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้ 

 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ณ วนัท่ีรายงาน แต่ยงัไม่มีผลบงัคบั

ใช้  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและ

กาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีทีม่ีผล

บงัคบัใช้ 
   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การนาํเสนองบการเงิน 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2559 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีทีม่ีผล

บงัคบัใช้ 
   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้ 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้ 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้มื 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เม่ือออกจากงาน 

2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) กาํไรต่อหุน้ 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2558)   

ส่วนงานดาํเนินงาน 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2558)  

งบการเงินรวม 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558)  

การวดัมูลค่ายติุธรรม 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2559 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้

และถือปฏิบติั  โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก

และปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี

สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   
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