
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนชัว่คราว 
5 ลูกหน้ีการคา้  
6 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10 ทุนเรือนหุน้ 
11 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
12 ก าไรต่อหุน้ 
13 เงินปันผล 
14 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
16 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
 
ส านกังานใหญ่ : 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
 
สาขา : 300/10 หมู่ท่ี 1 ต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
 
สาขา  : 7/389 หมู่ท่ี 6 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมกราคม 2548 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 29.9) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 14.8)  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิัติ 
  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง          
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วิชาชีพบญัชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559        
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน              
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั  
 

 (ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

 (ค)     การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ   
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

19 

3         บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ที่มีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 และ 7 ส าหรับ
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 ประเทศทีจ่ัดตั้ง  
ช่ือกจิการ       /สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ร้อยละ 29.9 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน                      

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ   ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของบริษทั/
กลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  29  31 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  -  31 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  1 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
27 

  
32 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  3  2 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  2  2 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  3  1 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  -  - 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดสามเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  1  1 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  -  1 
         
บริษัทร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 7  9  -  - 
         
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 13  14  12  11 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว 1  1  1  1 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 14  15  13  12 
 

ส าหรับงวดเก้าเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  81  82 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  -  31 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  3 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
75 

  
88 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  7  7 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  5  5 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  6  4 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  1 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  2  2 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  -  3 
         



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดเก้าเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2560  2559  2560  2559 
  (ล้านบาท) 
บริษัทร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 28  30  -  - 
         
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 46  52  46  45 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว 2  2  2  2 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 48  54  48  47 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  22,607  20,174 

 

ลูกหน้ีอ่ืน        

  
บริษัทย่อย        
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  11,544  19,251 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั -  -  8,590  14,794 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั -  -  8,385  11,528 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จ ากดั -  -  -  4 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจ ากดั -  -  3,311  6,312 
รวม -  -  31,830  51,889 

 

 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
  2560  2559 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จ ากดั  -  40,000 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจ ากดั  60,000  30,000 
  60,000  70,000 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  (37,000) 
สุทธิ  60,000  33,000 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2560  2559 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   33,000  150,000 
เพิ่มข้ึน  120,000  400,000 
ลดลง  (93,000)  (480,000) 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  (37,000) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน  60,000  33,000 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 

 
เจ้าหน้ีการค้า  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม        
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จ ากดั 11,821  11,906  -  - 

 

 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 เจ้าหน้ีอื่น  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั -  -  911  726 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั -  -  18  9 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  18  - 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจ ากดั -  -  3  - 
บริษัทร่วม        
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จ ากดั 52  74  -  - 
รวม 52  74  950  735 

 

4.  เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 288,952  337,230  223,217  272,130 
เงินลงทุนในกองทุนรวม 300,548  -  100,183  - 
รวม 589,500  337,230  323,400  272,130 
 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2560 เป็นเงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินซ่ึงครบก าหนดเกิน 3 เดือนแต่
ไม่เกิน 1 ปี และเงินลงทุนในกองทุนรวมท่ีถือไวเ้ผือ่ขายซ่ึงวดัมูลค่าในมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินงวด 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมพิจารณาเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 2  พิจารณาโดยอ้างอิงกับมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ  ณ วนัส้ินงวด 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 หมายเหตุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
   2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  -  -  22,607  20,174 
กิจการอ่ืนๆ   1,414,272  1,331,447  406,143  346,734 
รวม   1,414,272  1,331,447  428,750  366,908 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -  (68)  -  - 
สุทธิ   1,414,272  1,331,379  428,750  366,908 
 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
   2560  2559  2560  2559 

   (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3  -  -  22,607  20,174 
          

กจิการอ่ืนๆ          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ   1,411,179  1,329,212  403,409  346,734 
เกินก าหนดช าระ :          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   2,743  1,480  2,734  - 
3 - 12 เดือน   -  335  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน   350  420  -  - 

   1,414,272  1,331,447  406,143  346,734 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -  (68)  -  - 
   1,414,272  1,331,379  406,143  346,734 
สุทธิ   1,414,272  1,331,379  428,750  366,908 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบการเงนิรวม 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560  2559 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 339,203  279,695 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 68,600  52,246 
รายไดเ้งินปันผล (14,211)  (13,505) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 393,592  318,436 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้ 

 
วิธีราคาทุน 

 
วธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 
กนัยายน 

31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 31  
ธนัวาคม 

 30 
กนัยายน 

 30 
กนัยายน 

   2560 2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม                     
 
 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 
  โคเตท แซนด ์จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
ทรายเคลือบ
พลาสติก, 

ทรายอบแหง้ 

 
 

ไทย 

 
 

21.25 

 
 

21.25  72,000  

 
 

72,000  15,300  

 
 

15,300  57,922  55,261  4,590  4,590 
บริษทั ยามาดะ 
  สมบูรณ์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
อะไหล่รถ 

 
ไทย 

 
20.00 

 
20.00  150,000  

 
150,000  30,807  

 
30,807  335,670  283,942  9,621  8,915 

รวม          46,107  46,107  393,592  339,203  14,211  13,505 

 
 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาการร่วมค้า (Joint Venture Agreement) กับบริษัท 
MUBEA ENGINEERING AG  ตามมติการประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560  และ
ร่วมกนัจดัตั้ง บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนส าหรับยานยนต ์
และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ โดยบริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ร้อยละ 50.01 ในการร่วมคา้น้ี 

 
7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2560  2559 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,542,012  2,461,891 
เพิ่มทุนในบริษทัยอ่ย  -  100,000 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  -  (19,879) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน  2,542,012  2,542,012 

 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 และเงินปันผลรับส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 
 

 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศ 
ท่ีกิจการ 
จดัตั้ง 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

 
ราคาทุน-สุทธิ  

เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 
   30  31  30  31  30  31  30  31  30  31  30  30 
   กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  กนัยายน 
   2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย                         
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็
เหนียว อุตสาหกรรม 
จ ากดั 

 
ผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

  
 

ไทย 100  
 

100  500,000  
 

500,000  875,989  
 

875,989  -  -  875,989  
 

875,989  -  
 

- 
บริษทั บางกอกสปริง 
   อินดสัเตรียล  จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

 
ไทย 100  

 
100  130,000  

 
130,000  519,989  

 
519,989  -  -  519,989  

 
519,989  -  

 
31,199 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

 
ไทย 100  

 
100  785,000  

 
785,000  796,034  

 
796,034  -  -  796,034  

 
796,034  -  

 
- 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่
แนล แจแปน จ ากดั 

สนบัสนุนขอ้มูล 
 ทางดา้นการตลาด 

 
ญ่ีปุ่น -  

 
100  -  

 
19,879  -  

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

 
- 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง  
   เทคโนโลย ีจ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

 
ไทย 100  

 
100  350,000  

 
350,000  350,000  

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

 
- 

รวม           2,542,012  2,561,891  -  (19,879)  2,542,012  2,542,012  -  31,199 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 
 
 

มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2560 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา
ส าหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 

2560 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน 622,727  -  -  -  622,727 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 1,124,487  28,004  (264)  (77,062)  1,075,165 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 3,112,879  469,114  (17,408)  (492,584)  3,072,001 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 19,077  11,899  (37)  (8,041)  22,898 
ยานพาหนะ 2,794  15  -  (588)  2,221 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 463,900  114,893  (440,882)  -  137,911 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 63,702  35,567  (26,125)  -  73,144 
รวม 5,409,566  659,492  (484,716)  (578,275)  5,006,067 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
 
 

มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2560 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา
ส าหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 

2560 
 (พันบาท) 
ท่ีดิน 91,781  -  -  -  91,781 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 312,558  16,897  (18)  (24,128)  305,309 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 737,562  326,825  (2)  (156,024)  908,361 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 6,290  8,083  (37)  (3,226)  11,110 
ยานพาหนะ 2,788  15  -  (585)  2,218 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 339,091  25,455  (340,232)  -  24,314 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 10,857  377  (2,789)  -  8,445 
รวม 1,500,927  377,652  (343,078)  (183,963)  1,351,538 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

       

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 678,151  753,649  248,185  269,222 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 791  982  120  132 

รวมหนีสิ้นส่วนทีห่มุนเวยีน 678,942  754,631  248,305  269,354 
        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 521,323  1,006,821  256,773  437,209 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  540  -  85 
รวมหนีสิ้นส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 521,323  1,007,361  256,773  437,294 
        

รวม 1,200,265  1,761,992  505,078  706,648 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  678,151  753,649  248,185  269,222 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 505,679  937,006  241,129  388,994 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 15,644  69,815  15,644  48,215 
รวม 1,199,474  1,760,470  504,958  706,431 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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วงเงินสินเช่ือระยะยาวของกลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขและขอ้จ ากดับางอยา่ง เช่น จะจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือไม่กระทบต่อ
การรักษาสดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการช าระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงินก าหนด  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใช้ (31 ธันวาคม 2559: ไม่ม)ี 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวค ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
 

10   ทุนเรือนหุ้น 
 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่ มูลค่าหุน้  2560  2559 
   30 กนัยายน ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบยีน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1  425,194  425,194  426,712  426,712 
ลดทุนจดทะเบียน 1  -  -  (1,518)  (1,518) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน          
- หุ้นสามัญ 1  425,194  425,194  425,194  425,194 
          

หุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 1  425,194  425,194  425,194  425,194 
ณ วนัที ่30 กนัยายน          
- หุ้นสามัญ 1  425,194  425,194  425,194  425,194 

 
บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม  426 ,711 ,809  บาท เป็น  425 ,193 ,894  บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จ านวน 1,517,915 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 1,517,915 บาท โดยเป็นการลดหุ้นจดทะเบียนท่ียงั
มิไดอ้อกจ าหน่ายจากโครงการ ESOP ซ่ึงส้ินสุดในปี 2558 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 ผลติภัณฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อ่ืนๆ 

  
รวม 

  
รายการตดับัญชี 

  
สุทธิ 

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 1,583  1,642  4,702  4,552  6,285  6,194  -  -  6,285  6,194 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 81  82  1,310  1,236  1,391  1,318  (1,391)  (1,318)  -  - 
รวมรายได ้ 1,664  1,724  6,012  5,788  7,676  7,512  (1,391)  (1,318)  6,285  6,194 

                    
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 263  259  362  189  625  448  (39)  21  586  469 
                    
สินทรัพยส่์วนงาน 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 5,139  5,308  7,196  7,078  12,335  12,386 

 
(3,007) 

 
(2,965) 

 
9,328  9,421 

หน้ีสินส่วนงาน  
   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 1,039  1,165  2,661  2,875  3,700  4,040 

 
(509) 

 
(506) 

 
3,191  3,534 

 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

33 

12 ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 ค านวณจากก าไร
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในแต่ละงวดโดยวิธีถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงการค านวณดงัน้ี   
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั 225,331  167,944  101,978  62,566 

จ านวนหุ้นสามัญทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว 425,194  425,194  425,194  425,194 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 0.53  0.39  0.24  0.15 
  

ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  
  
ก าไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั  530,681  436,780  237,874  232,036 

จ านวนหุ้นสามัญทีอ่อกจ าหน่ายแล้ว 425,194  425,194  425,194  425,194 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.25  1.03  0.56  0.55 
 

13 เงนิปันผล 
   เงินปันผล   

 การอนุมติั  
อตัรา 
หุน้ละ   

จ านวน 
เงินรวม    

เงินปันผลจาก โดย วนัท่ี  (บาท)  (ล้านบาท)  วนัท่ีจ่าย 
2560         
ระหวา่งกาลปี 2560 คณะกรรมการบริษทั 11 สิงหาคม 2560  0.25  106  6 กนัยายน 2560 
ปลายปี 2559 ผูถื้อหุน้ 19 เมษายน 2560  0.60  174  2 พฤษภาคม 2560 
      280   

2559          
ระหวา่งกาลปี 2559 คณะกรรมการบริษทั 9 สิงหาคม 2559  0.19  81  2 กนัยายน 2559 
ปลายปี 2558 ผูถื้อหุน้ 19 เมษายน 2559  0.40  170  10 พฤษภาคม 2559 
      251   



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินปันผลทั้งหมดเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจ านวน ทั้งน้ีเงินปันผลระหวา่งกาล
ปี 2560  เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 19 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.045 บาท  
และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 87 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.205 บาท 

 
14       ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
งานก่อสร้างอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1  3  -  - 

 
 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2560  2559  2560  2559 
 (ล้านบาท) 

จ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้ส้ินภายใต้ 
    สัญญาเช่าด าเนินงานทีบ่อกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 28  31  14  15 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 9  16  4  7 
รวม 37  47  18  22 
        

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  61  62  14  15 

 
กลุ่มบริษทัได้ท าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทัต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อรับความช่วยเหลือใน
กระบวนการผลิตต่างๆ โดยกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 5 ปี 
ส้ินสุดในงวดต่างกนัจนถึงปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอตัราดอกเบ้ียของ
เงินกูร้ะยะยาวมูลค่าสัญญา 135 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 229 ล้านบาท) จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราคงท่ี
ตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

15      เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เสร็จ
ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิต
และจ าหน่ายช้ินส่วนส าหรับยานยนต ์และอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ 

 
16 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้     

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560)  สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560)  งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560)  นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี

และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560)  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560)  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560)  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560)  สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560)  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  ตน้ทุนการกูย้มื 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

36 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560)  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560)  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออก

จากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560)  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560)  เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560)  ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560)  การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560)  การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560)  ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560)  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560)  อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2560)  

ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560)  

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2560)   

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560)   

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2560)  

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ
บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2560)  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) 

การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2560 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
  

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560) 

เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   

 


