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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้  
5 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9 ทุนเรือนหุน้ 
10 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
11 กาํไรต่อหุน้ 
12 เงินปันผล 
13 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลเงินน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 
 

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 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 28) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 17.7)  
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

 
2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง          
งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31aธันวาคม 2558        
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน              
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสําคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั  
 

 (ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

 (ค)     การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ   
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
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3         บุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ที่มีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 6 สําหรับ
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 ประเทศทีจ่ัดตั้ง  
ช่ือกิจการ       /สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ร้อยละ 28 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ    ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของบริษทั/
กลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 
สําหรับงวดสามเดอืน นโยบายการกําหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  25  33 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  2 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
24 

  
28 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  2  3 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  1 
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สําหรับงวดสามเดอืน นโยบายการกําหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย         
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  1  2 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  1 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  1  1 
         
บริษทัร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 9 8  -  - 
         
ผู้บริหารสําคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 16  11  14  10 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว 1  1  1  1 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 17  12  15  11 

 
สําหรับงวดหกเดอืน นโยบายการกําหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  52  67 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  2  5 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
56 

  
63 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  5  7 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  3  3 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  2  4 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  1 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  1  1 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  2  7 
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สําหรับงวดหกเดอืน นโยบายการกําหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
บริษทัร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 21 16  -  - 
         
ผู้บริหารสําคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 38  31  34  29 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว 1  1  1  1 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 39  32  35  30 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

บริษทัย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 16,544 18,953 

 

ลูกหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

บริษทัย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 21,734 25,812 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 17,380 22,569 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 15,663 19,335 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั - - 385 406 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั - - 9,787 7,482 
รวม - - 64,949 75,604 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย   
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - 30,000 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 40,000 40,000 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั 110,000 80,000 
รวม 150,000 150,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  150,000 260,000 
เพิ่มข้ึน 260,000 450,000 
ลดลง (260,000) (480,000) 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 150,000 230,000 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  
 
เจ้าหน้ีการค้า งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

บริษทัร่วม     
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 10,496 13,269 - - 

 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

บริษทัย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 8 7 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 775 827 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 11 - 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั - - 369 157 
รวม - - 1,163 991 

 
4 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 - - 16,544 18,953 
กิจการอ่ืนๆ  1,303,247 1,310,736 402,610 366,150 
รวม  1,303,247 1,310,736 419,154 385,103 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (68) (68) - - 
สุทธิ  1,303,179 1,310,668 419,154 385,103 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
  2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 
กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 3 - - 16,544 18,953 
      

กิจการอ่ืน  ๆ      
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  1,299,648 1,308,227 400,782 366,150 
เกินกาํหนดชาํระ :      

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  1,426 2,089 1,828  - 
3 - 12 เดือน  2,105 352 - - 
มากกวา่ 12  เดือน  68 68 - - 

  1,303,247 1,310,736 402,610 366,150 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (68) (68) - - 
  1,303,179 1,310,668 402,610 366,150 
รวม  1,303,179 1,310,668 419,154 385,103 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

 
5 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบการเงนิรวม 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 279,695 233,463 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 33,968  22,731 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 313,663  256,194 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 มีดงันี้ 
 

   งบการเงนิรวม 
   สัดส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วธิีราคาทุน  วธิีส่วนไดเ้สีย 
  

 
 

ประเทศ 
30  

มิถุนายน 
31  

ธนัวาคม 
 30  

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30  

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
 30  

มิถุนายน 
 31  

ธนัวาคม 
 ประเภทธุรกิจ ที่กิจการจดัตั้ง 2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
   (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 54,898 

 
 

48,040 
             
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ 
จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 
อะไหล่รถ 

 
ไทย 20.00 20.00 

 
 

150,000  
 

150,000 
 

30,807 
 

30,807 258,765 
 

231,655 
รวม        46,107 46,107 313,663 279,695 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,461,891  2,461,891 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2,461,891  2,461,891 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 มีดงันี้ 
 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   

 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดหกเดือนสิ้นสุด 
  

 
ประเทศ 
ที่กิจการ 

30 
มิถุนายน 

 31 
ธนัวาคม 

 30  
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30  
มิถุนายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30  
มิถุนายน 

 30  
มิถุนายน 

 ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้ง 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อย                  

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 
อุตสาหกรรม จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายชิ้นส่วน 
  ยานยนต ์

  
ไทย 

 
100 

  
100 

  
500,000 

 
500,000 

 
875,989 

 
875,989 

 
- 

 
- 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล  
   จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายชิ้นส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
130,000 

 
130,000 

 
519,989 

 
519,989 

 
- 

 
- 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง  
  โปรดกัส์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายชิ้นส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
785,000 

 
785,000 

 
796,034 

 
796,034 

 
- 

 
- 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล  
แจแปน จาํกดั 

สนบัสนุนขอ้มูลทางดา้น 
  การตลาด 

 
ญี่ปุ่น 

 
100 

  
100 

  
19,879 

 
19,879 

 
19,879 

 
19,879 

 
- 

 
- 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลย ี
   จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายชิ้นส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
250,000 

 
250,000 

 
250,000 

 
250,000 

 
- 

 
- 

รวม        2,461,891 2,461,891 - - 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 
 
 

มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2559 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจาํหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา
สาํหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 

2559 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน 622,727 - - - 622,727 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 1,156,915 7,285 (91)  (49,397) 1,114,712 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 3,600,754 105,284 (7,104)  (351,862) 3,347,072 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 24,543 3,519 -  (5,351) 22,711 
ยานพาหนะ 4,439 21 -  (540) 3,920 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 218,487 350,312 (99,447)  - 469,352 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 76,700 9,196 (15,110)  - 70,786 
รวม 5,704,565 475,617  (121,752)  (407,150) 5,651,280 

 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
 
 

มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2559 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจาํหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา
สาํหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 

2559 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน 91,781 - - - 91,781 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 285,521 743 - (14,330) 271,934 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 886,315 7,419 - (94,909) 798,825 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 7,363 1,571 - (1,529) 7,405 
ยานพาหนะ 3,519 17 - (410) 3,126 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 112,110 282,336 (25,458) - 368,988 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 11,232 - - - 11,232 
รวม 1,397,841 292,086  (25,458) (111,178) 1,553,291 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8  หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 732,527 739,326 246,458 251,385 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 960 925 128 124 

รวมหนีสิ้นส่วนทีห่มุนเวยีน 733,487 740,251 246,586 251,509 
        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,141,959 1,502,353 327,571 448,314 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,034 1,522 152 218 
รวมหนีสิ้นส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 1,142,993 1,503,875 327,723 448,532 
     

รวม 1,876,480 2,244,126 574,309 700,041 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  732,527  739,326  246,458  251,385 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,096,159  1,424,753  327,571 448,314 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 45,800  77,600  - - 
รวม 1,874,486  2,241,679  574,029  699,699 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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วงเงินสินเช่ือระยะยาวของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขและขอ้จาํกดับางอยา่ง เช่น จะจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือไม่กระทบต่อ
การรักษาสดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด  
 
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะยาวที่ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 227 ลา้นบาท (31 
ธันวาคม 2558: ไม่มี) 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวคํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
 

9   ทุนเรือนหุ้น 
 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่ มูลค่าหุน้  2559  2558 
   30 มิถุนายน ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 1  426,712 426,712 426,712 426,712 
ลดทุนจดทะเบียน 1  (1,518) (1,518) - - 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน       
- หุ้นสามัญ 1  425,194  425,194 426,712 426,712 
       

หุ้นทีอ่อกและชําระแล้ว       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 1  425,194 425,194 425,194 425,194 
ณ วนัที ่30 มิถุนายน       
- หุ้นสามัญ 1  425,194  425,194 425,194  425,194 

 
บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 426,711,809 บาท เป็น 425,193,894 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน 
1,517,915 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 1,517,915 บาท โดยเป็นการลดหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้
ออกจาํหน่ายจากโครงการ ESOP ซ่ึงส้ินสุดในปี 2558 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559  

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

 ผลิตภัณฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อื่น  ๆ

  
รวม 

  
รายการตัดบัญชี 

  
สุทธิ 

สําหรับงวดหกเดอืนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 1,134  1,158  3,030  3,091  4,164  4,249  -  -  4,164  4,249 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 51  67  820  870  871  937  (871)  (937)  -  - 
รวมรายได ้ 1,185  1,225  3,850  3,961  5,035  5,186  (871)  (937)  4,164  4,249 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 188  206  103  79  291  285  (4)  (3)  287  282 

                    
สินทรัพยต์ามส่วนงานที่รายงาน                     
    ณ วนัที่ 30 มิถุนายน / 31 ธนัวาคม 5,245  5,293  7,062  7,381  12,307  12,674  (2,959)  (3,040)  9,348  9,634 
หนี้สินตามส่วนงานที่รายงาน                    
    ณ วนัที่ 30 มิถุนายน / 31 ธนัวาคม 1,150  1,198  3,119  3,533  4,269  4,731  (546)  (628)  3,723  4,103 

  

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศที่มีสาระสาํคญั 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 กําไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 และ 2558 คาํนวณจาก
กาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในแต่ละงวด 
แสดงการคาํนวณดงัน้ี   
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กําไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั 118,059  65,244  89,859  69,534 

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

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.28  0.15  0.21  0.16 
 

สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน        
  

กําไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั 268,836  258,959  169,470  190,598 

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

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.63  0.61  0.40  0.45 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

33 

12       เงนิปันผล 
 

   จ่ายเงินปันผล   

 การอนุมติั  
อตัรา 
หุน้ละ   

จาํนวน 
เงินรวม    

เงินปันผลจาก โดย วนัท่ี  (บาท)  (ล้านบาท)  วนัท่ีจ่าย 
2559        
ปลายปี 2558 ผูถื้อหุน้ 19 เมษายน 2559  0.40 170  10 พฤษภาคม 2559 
        
2558        
ปลายปี 2557 ผูถื้อหุน้ 22 เมษายน 2558  0.38 162  13 พฤษภาคม 2558 

 

เงินปันผลทั้งหมดเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน 
 

13       ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทีไ่ม่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้     
งานก่อสร้างอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10 6 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 

จํานวนเงินขัน้ต่ําทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้ส้ินภายใต้        
    สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบ่อกเลกิไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 32 30 17 13 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 25 27 13 10 
รวม 57 57 30 23 

        

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ        
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  70 72 19 19 
 

กลุ่มบริษัทมีสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อรับความช่วยเหลือใน
กระบวนการผลิตต่างๆ โดยกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 5 ปี 
ส้ินสุดในงวดต่างกนัจนถึงปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอตัราดอกเบ้ียของ
เงินกูร้ะยะยาวมูลค่าสญัญา 301 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 372 ล้านบาท) จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราคงท่ี
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

14       เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติั: 
 

ก) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั จากเดิม 250 ลา้นบาท เป็น 350 ลา้นบาท โดย
การออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 1 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

 
ข) จ่ายปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2559 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้

ละ 0.19 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 81 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้ง
จาํนวน เงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในเดือนกนัยายน 2559 

  


