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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้  
5 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
8 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
9 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
10 กาํไรต่อหุน้ 
11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

15 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

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 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 28) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 17.6)  
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

 
2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง          
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31aธันวาคม 2559        
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัข้อมูลท่ีได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน              
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั  
 

 (ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

 (ค)     การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ   
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
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3         บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 6 สาํหรับ
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 ประเทศท่ีจัดตั้ง  
ช่ือกิจการ       /สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ร้อยละ 28 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน  

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ   ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของบริษทั/
กลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดือน นโยบายการกําหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  24  27 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  -  1 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
27 

  
32 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  2  2 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  2  2 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  1  1 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  1  1 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  -  1 
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สําหรับงวดสามเดือน นโยบายการกําหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 9 11  -  - 
         

ผู้บริหารสําคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 19  21  19  19 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว 1  1  1  1 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 20  22  20  20 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีการค้า งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 19,557 20,174 

 

ลกูหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 11,753 19,251 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 8,591 14,794 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 7,793 11,528 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั - - 4 4 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั - - 3,177 6,312 
รวม - - 31,318 51,889 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย    
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 40,000 40,000 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั 30,000 30,000 
 70,000 70,000 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (37,000) (37,000) 
สุทธิ 33,000 33,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
     สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  33,000 150,000 
เพ่ิมข้ึน 30,000 150,000 
ลดลง (30,000)  (150,000) 
ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 33,000 150,000 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 

 
เจ้าหน้ีการค้า  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม     
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 9,557 11,906 - - 

 
 
 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 เจ้าหน้ีอ่ืน  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 685 726 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - - 9 
บริษัทร่วม     
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 103 74 - - 
รวม 103 74 685 735 

 
4 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
 หมายเหตุ  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  - - 19,557 20,174 
กิจการอ่ืนๆ   1,425,698 1,331,447 357,358 346,734 
รวม   1,425,698 1,331,447 376,915 366,908 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (68) (68) - - 
สุทธิ   1,425,630 1,331,379 376,915 366,908 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2560  2559  2560  2559 

   (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน       
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 3  - - 19,557 20,174 
       

กิจการอ่ืน  ๆ       
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   1,423,039 1,329,212 355,301 346,734 
เกินกาํหนดชาํระ :       

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   2,057 1,480 2,057  - 
3 - 12 เดือน   534 335 - - 
มากกวา่ 12 เดือน   68 420 - - 

   1,425,698 1,331,447 357,358 346,734 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (68) (68) - - 
   1,425,630 1,331,379 357,358 346,734 
รวม   1,425,630 1,331,379 376,915 366,908 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

  
5 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบการเงนิรวม 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 339,203 279,695 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 22,221  22,715 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 361,424  302,410 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

22 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงันี้ 
 

   งบการเงนิรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่ 
กิจการ 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ทุนชาํระแลว้ 

 
วิธีราคาทุน 

 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

  
เงินปันผลรับ 

  จดัตั้ง 31 
มีนาคม 

31  
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

   2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (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 57,506  55,261  - - 
บริษทั ยามาดะ 
 สมบูรณ์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 
อะไหล่รถ 

 
ไทย 

 
20.00 

 
20.00  

 
150,000  

 
150,000 

 
30,807 

 
30,807 303,918 283,942  - - 

รวม          46,107 46,107 361,424 339,203 -  - 

 
 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,542,012  2,461,891 
ณ วนัท่ี 31 มนีาคม 2,542,012  2,461,891 

 
 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงันี้ 
 

 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศ 
ที่

กิจการ 
จดัตั้ง 

สดัส่วน 
ความเป็นเจา้ของ  

 
ทุนชาํระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

 
ราคาทุน-สุทธิ  

 
เงินปันผลรับ 
งวดสามเดือน

สิ้นสุด 
   31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31  31 
   มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  ธนัวาคม  มีนาคม  มีนาคม 
   2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย            
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็
เหนียว อุตสาหกรรม 
จาํกดั 

 
ผลิตและจาํหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต ์

  
 

ไทย 
 

100  
 

100  500,000 500,000 
 

875,989 
 

875,989 - - 
 

875,989 
 

875,989 - - 
บริษทั บางกอกสปริง 
   อินดสัเตรียล  จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต ์

 
ไทย 

 
100  

 
100  

 
130,000 

 
130,000 

 
519,989 

 
519,989 - - 

 
519,989 

 
519,989 - - 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต ์

 
ไทย 

 
100  

 
100  

 
785,000 

 
785,000 

 
796,034 

 
796,034 - - 

 
796,034 

 
796,034 - - 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์
เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 

สนบัสนุนขอ้มูล 
 ทางดา้นการตลาด 

 
ญี่ปุ่น 

 
100  

 
100  

 
19,879 

 
19,879 

 
19,879 

 
19,879 (19,879) (19,879) - - - - 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง  
   เทคโนโลย ีจาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต ์

 
ไทย 

 
100  

 
100  

 
350,000 

 
350,000 

 
350,000 

 
350,000 - - 350,000 350,000 - - 

รวม    2,561,891 2,561,891 (19,879) (19,879) 2,542,012 2,542,012 - - 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 
 
 

มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2560 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจาํหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา
สาํหรับงวด 

 มูลคา่สุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม  
2560 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 622,727 - - - 622,727 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 1,124,487 5,554 -  (25,042) 1,104,999 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 3,112,879 335,414 (2)  (160,972) 3,287,319 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 19,077 3,558 -  (2,539) 20,096 
ยานพาหนะ 2,794 - -  (188) 2,606 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 463,900 32,006 (333,639)  - 162,267 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 63,702 4,234 (1,323)  - 66,613 
รวม 5,409,566 380,766  (334,964)  (188,741) 5,266,627 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 
 

มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2560 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจาํหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา
สาํหรับงวด 

 มูลคา่สุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม  
2560 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 91,781 - - - 91,781 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 312,558 4,500 - (7,729) 309,329 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 737,562 302,556 (2) (48,375) 991,741 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 6,290 2,670 - (944) 8,016 
ยานพาหนะ 2,788 - - (187) 2,601 
สินทรัพยร์ะหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง 339,091 14,787 (304,862) - 49,016 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 10,857 148 (288) - 10,717 
รวม 1,500,927 324,661  (305,152) (57,235) 1,463,201 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 736,318 753,649 266,907 269,222 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 997 982 135 132 

รวมหนีสิ้นส่วนท่ีหมุนเวยีน 737,315 754,631 267,042 269,354 
        

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 837,848 1,006,821 373,030 437,209 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 285 540 51 85 
รวมหนีสิ้นส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 838,133 1,007,361 373,081 437,294 
     

รวม 1,575,448 1,761,992 640,123 706,648 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  736,318  753,649  266,907  269,222 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 790,990  937,006  335,672 388,994 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 46,858  69,815  37,358 48,215 
รวม 1,574,166  1,760,470  639,937  706,431 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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วงเงินสินเช่ือระยะยาวของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขและขอ้จาํกดับางอยา่ง เช่น จะจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือไม่กระทบต่อ
การรักษาสดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้(31 ธันวาคม 2559: ไม่มี) 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวคํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

 ผลิตภณัฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลิตภณัฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อื่น  ๆ

  
รวม 

  
รายการตัดบัญชี 

  
สุทธิ 

สําหรับงวดสามเดอืนเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มีนาคม 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 506  580  1,587  1,614  2,093  2,194  -  -  2,093  2,194 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหว่างส่วนงาน 24  27  452  443  476  470  (476)  (470)  -  - 
รวมรายได ้ 530  607  2,039  2,057  2,569  2,664  (476)  (470)  2,093  2,194 

                    
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 82  91  105  74  188  165  (1)  (4)  187  161 
                    
สินทรัพยส์่วนงาน  
   ณ วนัที่ 31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 5,341  5,308  7,058  7,078  12,399  12,386 

 
(2,960) 

 
(2,965) 

 
9,439  9,421 

หนี้สินส่วนงาน 
   ณ วนัที่ 31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 1,124  1,165  2,758  2,875  3,882  4,040 

 
(500) 

 
(506) 

 
3,382  3,534 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศที่มีสาระสาํคญั 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 กําไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 2559 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดท่ี
เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั แสดงการคาํนวณดงัน้ี   
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มนีาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กําไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท  170,625  150,777  73,645  79,611 

จํานวนหุ้นสามญัท่ีออกจําหน่ายแล้ว 425,194  425,194 425,194  425,194 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.40  0.35  0.17  0.19 

 
11       ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้     
งานก่อสร้างอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2 3 - - 
        

จํานวนเงินข้ันต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้ 

    สัญญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 33 31 14 15 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 11 16 5 7 
รวม 44 47 19 22 
        

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ        
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  62 62 15 15 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทัต่างประเทศหลายแห่ง เพ่ือรับความช่วยเหลือใน
กระบวนการผลิตต่างๆ โดยกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 5 ปี 
ส้ินสุดในงวดต่างกนัจนถึงปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพ่ือคงอตัราดอกเบ้ียของ
เงินกูร้ะยะยาวมูลค่าสญัญา 194 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 229 ล้านบาท) จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราคงท่ี
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
12       เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 
ก) ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายปันผลประจาํปีสําหรับผลการ

ดาํเนินงานของปี  2559  ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 255 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน ทั้งน้ีไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 ใน
อตัราหุ้นละ 0.19  บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 81 ลา้นบาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 174 ลา้นบาท จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2560 
 

ข) บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่น ไดเ้สร็จส้ินการชาํระบญัชีเม่ือ
วนัท่ี 8 เมษายน 2560 


