
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนชัว่คราว 
5 ลูกหน้ีการคา้  
6 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี 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 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 29.9) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 14.4)  
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

 
2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2559)                 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ            
(“สภาวิชาชีพบญัชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560        
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกับการถือปฏิบัติใน              
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ และผลการด าเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั
หรือบริษทั  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี 
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัท า   
งบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใหห้ลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจ านวนท่ีรับรู้และช่วงเวลาท่ี 
รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ วนัท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ 
รายไดท่ี้กิจการคาดว่าจะไดรั้บ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีน ามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี  
- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 (ข) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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 (ค)     การใช้วิจารณญาณและประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ   
การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 

3         บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 
หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อ
บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม
เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 และ 7 ส าหรับ
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 
 ประเทศที่จดัตั้ง  

ช่ือกจิการ       /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ร้อยละ 29.9 ในบริษทั 
บริษทั ยง่ก่ี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน                      

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ   ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของบริษทั/
กลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2561  2560  2561  2560 
  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  34  24 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  884  - 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
26 

  
27 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  2  2 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  2 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  3  1 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  - 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  1  1 
         
การร่วมค้า         
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 6  -  -  - 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
4 

  
- 

  
4 

  
- 

ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 2  -  2  - 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 1  -  -  - 
         
บริษทัร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 11  9  -  - 
   
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 16  19  16  19 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว 1  1  1  1 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 17  20  17  20 
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ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดสามเดอืน นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2561  2560  2561  2560 
  (ล้านบาท) 
 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั 

       

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 3  19  3  2 
ค่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
5 

  
- 

  
5 

  
- 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีการค้า งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  25,798  17,715 
        

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ยง่ก่ี จ ากดั 10,276  35,485  4,618  3,627 
รวม 10,276  35,485  30,416  21,342 

 

ลกูหน้ีอื่น งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  15,919  18,538 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั -  -  11,378  13,873 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั -  -  3,486  6,996 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั -  -  75  12,005 
        

การร่วมค้า        
บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั 25,538  11,931  4,759  - 
        



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ยง่ก่ี จ ากดั 204  -  -  - 
บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั 2  -  2  - 
รวม 25,744  11,931  35,619  51,412 
        
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั -  -  60,000  60,000 
        

การร่วมค้า        
บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั 300,000  200,000  300,000  200,000 
รวม 300,000  200,000  360,000  260,000 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
     ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  60,000  33,000 
เพ่ิมข้ึน -  -  60,000  30,000 
ลดลง -  -  (60,000)  (30,000) 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม -  -  60,000)  33,000 
        
การร่วมค้า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  200,000  -  200,000   
เพ่ิมข้ึน 100,000  -  100,000  - 
ลดลง -  -  -  - 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 300,000  -  300,000  - 
        

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัที่เกีย่วข้องกนั        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  200,000  -  260,000  33,000 
เพ่ิมข้ึน 100,000  -  160,000  30,000 
ลดลง -  -  (60,000)  (30,000) 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 300,000  -  360,000  33,000 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 
 

เจ้าหนี้การค้า  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จ ากดั 12,236  10,636  -  - 
  

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ยง่ก่ี จ ากดั 792  402  -  - 
รวม 13,028  11,308  -  - 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 เจ้าหนี้อื่น  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั -  -  833  848 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  64  59 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั -  -  -  9 
        
การร่วมค้า        
บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั 426  -  -  - 
  

บริษทัร่วม        
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จ ากดั 59  49  -  - 
  

กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั 1,739  -  1,739  - 
รวม 2,224  49  2,636  916 

 

 สัญญาเช่าท่ีดิน และอาคาร 
 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกบัการร่วมคา้เป็นระยะเวลา 3 ปี และ 1-2 ปี ตามล าดบัโดยเร่ิมมีผล
ตั้งแต่วนัท่ีโอนกิจการของบริษทัย่อยให้กบัการร่วมคา้ โดยบริษทัย่อยจะไดรั้บค่าเช่าท่ีดินและอาคารตามท่ีระบุใน
สญัญา 

 

 สัญญาบริการด้านการบริหารกับการร่วมค้า 
 

บริษทัมีสัญญาบริการดา้นการบริหารกบัการร่วมคา้โดยเร่ิมมีผลตั้งแต่วนัท่ีโอนกิจการของบริษทัย่อยใหก้บัการร่วม
คา้ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบริษทัจะให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดย
บริษทัจะไดรั้บค่าบริการตามท่ีระบุในสญัญา 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาบริการด้านการบริหารกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาบริการดา้นการบริหารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดย
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะให้บริการงานท่ีปรึกษาตามท่ีระบุในสัญญา และกลุ่มบริษทัตกลงจ่ายค่าบริการปีละ 19.5 
ลา้นบาท สญัญาดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

4 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 
เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 153,720  153,214  102,479  102,141 
เงินลงทุนในกองทุนรวม 302,220  301,305  -  - 
รวม 455,940  454,519  102,479  102,141 
 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เป็นเงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินซ่ึงครบก าหนดเกิน 3 เดือนแต่
ไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.3 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 (2560: ร้อยละ 1.3 ต่อปี) และเงินลงทุนใน
กองทุนรวมท่ีถือไวเ้ผื่อขายซ่ึงวดัมูลค่าในมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินงวด 
 

การวัดมลูค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมพิจารณาเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 พิจารณาโดยอ้างอิงกับมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินงวด 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 หมายเหต ุ  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2561  2560  2561  2560 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  10,276  35,485  30,416  21,342 
กิจการอ่ืนๆ   1,400,197  1,355,916  425,909  391,017 
รวม   1,410,473  1,391,401  456,325  412,359 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 
สุทธิ   1,410,473  1,391,401  456,325  412,359 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหต ุ  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 3  10,276  35,485  30,416  21,342 

          

กจิการอ่ืนๆ          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ   1,400,197  1,355,364  425,909  391,011 
เกินก าหนดช าระ :          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   -  552  -  6 
3 - 12 เดือน   -  -  -  - 
มากกวา่ 12 เดือน   -  -  -  - 

   1,400,197  1,355,916  425,909  391,017 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 
   1,400,197  1,355,916  425,909  391,017 

สุทธิ   1,410,473  1,391,401  456,325  412,359 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม งบการเงินรวม 
 2561  2560 
บริษทัร่วม (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 417,770  339,203 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 25,956  22,221 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 443,726  361,424 

    
การร่วมค้า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 349,852  - 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 2,900  - 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 352,752  - 

    
รวม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 767,622  339,203 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 28,856  22,221 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 796,478  361,424 

    

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2561  2560 
 (พันบาท) 
การร่วมค้า    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 350,500  - 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 350,500  - 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิรวม 
   สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วธีิราคาทุน 
 

วธีิส่วนไดเ้สีย 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  

 
ประเทศ 
ท่ีกิจการ 

31 
มีนาคม 

31  
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31 
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้ง 2561 2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
   (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  62,568  60,508  -  - 
บริษทั ยามาดะ 
  สมบูรณ์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
อะไหล่รถ 

 
ไทย 

 
20.00 

 
20.00  150,000  150,000  30,807  30,807  381,158  357,262  -  - 

  
        46,107  46,107  443,726  417,770  -  - 

การร่วมค้า                     
บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ 
  ออโตโมทีฟ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 50.00 50.00  701,000  701,000  350,500  350,500  352,752  349,852  -  - 

รวม          396,607  396,607  796,478  767,622  -  - 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2561  2560 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,542,012  2,542,012 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2,542,012  2,542,012 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   

 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับส าหรับ 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  

 
ประเทศ 
ท่ีกิจการ 

31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
ธนัวาคม 

 31  
มีนาคม 

 31  
มีนาคม 

 ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้ง 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย                  
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 
อุตสาหกรรม จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
   ไทย 

 
100 

  
100 

  
500,000 

  
500,000 

  
875,989 

  
875,989 

  
- 

  
- 

บริษทั บางกอกสปริง 
   อินดสัเตรียล จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
130,000 

  
130,000 

  
519,989 

  
519,989 

  
883,981 

  
- 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้  
   โปรดกัส์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
785,000 

  
785,000 

  
796,034 

  
796,034 

  
- 

  
- 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง  
   เทคโนโลย ีจ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

  
- 

  
- 

รวม           2,542,012  2,542,012  883,891  - 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 
 
 

มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2561 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา
ส าหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม  
2561 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 539,428  -  -  -  539,428 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 884,500  3,868  -  (22,852)  865,516 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 2,460,569  84,481  (238)  (136,038)  2,408,774 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 21,670  2,312  (3)  (2,811)  21,168 
ยานพาหนะ 2,232  -  -  (192)  2,040 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 128,344  36,645  (76,825)  -  88,164 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 77,172  9,001  (2,902)  -  83,271 
รวม 4,113,915  136,307  (79,968)  (161,893)  4,008,361 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 
 

มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2561 

 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ 
-ราคาทุน  

การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา
ส าหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทาง
บญัชี ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม  
2561 

 (พันบาท) 
ท่ีดิน 91,781  -  -  -  91,781 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 298,072  1,204  -  (8,309)  290,967 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 870,316  11,689  (86)  (49,674)  832,245 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 10,579  789  -  (1,491)  9,877 
ยานพาหนะ 2,030  -  -  (182)  1,848 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 18,769  13,370  (10,298)  -  21,841 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 7,680  929  (595)  -  8,014 
รวม 1,299,227  27,981  (10,979)  (59,656)  1,256,573 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  200,000  -  200,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี        
- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 419,187  537,336  158,011  202,123 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 285  539  51  85 

รวมหนีสิ้นส่วนที่หมุนเวยีน 419,472  737,875  158,062  402,208 

        

ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 328,019  469,485  215,019  235,086 
รวมหนีสิ้นส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 328,019  469,485  328,019  235,086 

        

รวม 747,491  1,207,360  373,081  637,294 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  419,187  737,336  158,011  402,123 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 328,019  464,698  215,019  230,299 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี -  4,787  -  4,787 
รวม 747,206  1,206,821  373,030  637,209 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จ ากดัว่าจะจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือไม่
กระทบต่อการรักษาสดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการช าระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงินก าหนด  
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใช้ (31 ธันวาคม 2560: ไม่ม)ี 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวค ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 
 

 ผลติภัณฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อ่ืนๆ 

  
รวม 

  
รายการตดับญัชี 

  
สุทธิ 

ส าหรับงวดสามเดอืนเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 596  506  1,395  1,587  1,991  2,093  -  -  1,991  2,093 
รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 34  24  496  452  530  476  (530)  (476)  -  - 
รวมรายได ้ 630  530  1,891  2,039  2,521  2,569  (530)  (476)  1,991  2,093 

                    
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,013  82  128  105  1,141  188  (883)  (1)  258  187 
                    
สินทรัพยส่์วนงาน  
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 6,092  5,317  6,061  7,239  12,153  12,556 

 
(3,025) 

 
(2,984) 

 
9,128  9,572 

หน้ีสินส่วนงาน 
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม / 31 ธนัวาคม 905  1,128  2,095  2,509  3,000  3,637 

 
(527) 

 
(485) 

 
2,473  3,152 

 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

33 

11       ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2561  2560  2561  2560 
 (ล้านบาท) 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้ 
    สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 26  25  14  16 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 20  11  7  10 
รวม 46  36  21  26 
        

ภาระผกูพนัอื่นๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  58  61  14  14 

 
กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัต่างประเทศหลายแห่ง เพ่ือรับความช่วยเหลือใน
กระบวนการผลิตต่างๆ โดยกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 5 ปี 
ส้ินสุดในงวดต่างกนัจนถึงปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพ่ือคงอตัราดอกเบ้ียของ
เงินกูร้ะยะยาวมูลค่าสัญญา 68 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 101 ล้านบาท) จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราคงท่ี
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12      เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
ในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี  20 เมษายน 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายปันผลประจ าปีส าหรับผลการ
ด าเนินงานของปี  2560  และก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 383 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่าย
จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท จ านวน 59 ลา้นบาทและจากกิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริมในอตัราหุ้นละ 0.76 บาท จ านวน 324 ลา้นบาท ทั้ งน้ีไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี          
6 กนัยายน 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 106 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท จ านวน 19 ลา้นบาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการ
ลงทุน ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท จ านวน 87 ลา้นบาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจ านวนเงิน
ทั้งส้ิน 277 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท จ านวน 
40 ลา้นบาทและจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมในอตัราหุ้นละ 0.56 บาท จ านวน 237 ลา้นบาท จะจ่ายให้แก่ผูถื้อ
หุน้ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 
 


