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หมายเหตุ สารบญั 

  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

4 เงินลงทุนชัว่คราว 

5 ลูกหน้ีการคา้  

6 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

10 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

11 เงินปันผล 

12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

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

จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 

 

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

 

สาขา : 300/10 หมู่ท่ี 1 ตาํบลตาสิทธ์ิ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 

 

สาขา  : 7/389 หมู่ท่ี 6 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมกราคม 2548 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 29.9) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง

ข้ึนในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 13.9)  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2559)                 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ            

(“สภาวิชาชีพบญัชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560        

งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว 

ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน              

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบั

มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบ

อยา่งเป็นสาระสําคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั

หรือบริษทั  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ

ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัในปัจจุบนัและกลุ่มบริษทัไม่ได้ใช้มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ซ่ึงคาดว่าจะมี

ผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัเม่ือนาํมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวกาํหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปี

ดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง มีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7* 

การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9* 

เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนเงินและช่วงเวลาท่ี

รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือ (หรือ ณ ขณะท่ี) กิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการให้แก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของ

รายได้ท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีนํามาใช้แทนมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้ดงัต่อไปน้ี 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 9 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง  

- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้ 

- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ – รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกับบริการ 

โฆษณา  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง 

อสงัหาริมทรัพย ์ 

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทาง การเงิน

ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี

ป้องกนัความเส่ียง  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม

เคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน  
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 

ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
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(ค) การใช้วจิารณญาณและประมาณการ 
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ   

การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
 

3    บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั 

หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อ

บุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุม

เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ที่มีกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้และบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

และ 7 สาํหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 
 ประเทศทีจ่ัดตั้ง  

ช่ือกจิการ       /สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ร้อยละ 29.9 ในบริษทั 

บริษทั ยง่ก่ี จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน                      

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ   ของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่ม

บริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดอืน นโยบายการกาํหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2561  2560  2561  2560 

  (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย         

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  26  29 

ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  1 

รายไดค่้าธรรมเนียมใน 

   การบริหารจดัการ 

 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 

- 

  

- 

  

26 

  

27 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  3  3 

ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  2 

ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  4  3 

ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  1  - 

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  -  1 

         

การร่วมค้า         

ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 2  2  1  - 

รายไดค่้าธรรมเนียมใน 

   การบริหารจดัการ 

 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 

6 

  

1 

  

4 

  

- 

ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 4  4  2  - 

         

บริษทัร่วม        

ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 12  7  -  - 

         

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 10  13  10  12 

   ผลประโยชนร์ะยะยาว 1  1  1  1 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 11  14  11  13 

        



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดสามเดอืน นโยบายการกาํหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2561  2560  2561  2560 

  (ล้านบาท) 

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 3  -  3  - 

ค่าธรรมเนียมใน 

   การบริหารจดัการ 

 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 

5 

  

- 

  

5 

  

- 

 

สําหรับงวดเก้าเดอืน     

   ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน         

   

บริษทัย่อย         

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  95  81 

รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  884  - 

ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  2  1 

รายไดค่้าธรรมเนียมใน 

   การบริหารจดัการ 

 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 

- 

  

- 

  

67 

  

75 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  7  7 

ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  3  5 

ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  9  6 

ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  2  1 

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  2  2 

         

การร่วมค้า         

ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 18  -  1  - 

รายไดค่้าธรรมเนียมใน 

   การบริหารจดัการ 

 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 

12 

 -   

12 

 - 

ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 7  -  7  - 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 2  -  -  - 

         

         

         



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สําหรับงวดเก้าเดอืน  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   ส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  2561  2560  2561  2560 

  (ล้านบาท) 

บริษทัร่วม        

ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 35  28  -  - 

         

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 37  46  37  46 

   ผลประโยชนร์ะยะยาว 2  2  2  2 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 39  48  39  48 

        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 8  -  8  - 

ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 1  -  -  - 

ค่าธรรมเนียมใน 

   การบริหารจดัการ 

 

ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 

15 

  

- 

  

15 

  

- 
 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  18,708  17,715 

        

การร่วมค้า        

บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จาํกดั 55  -  -  - 

        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก่ี จาํกดั 4,274  35,485  4,274  3,627 

รวม 4,329  35,485  22,982  21,342 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

    (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  15,837  18,538 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  11,994  13,873 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั -  -  3,792  6,996 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั -  -  161  12,005 

        

การร่วมค้า        

บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จาํกดั 11,514  11,931  3,870  - 

        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก่ี จาํกดั 204  -  -  - 

รวม 11,718  11,931  35,654  51,412 

 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั -  -  140,000  60,000 

        

การร่วมค้า        

บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จาํกดั 200,000  200,000  200,000  200,000 

รวม 200,000  200,000  340,000  260,000 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 

2560 มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

     สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  60,000  33,000 

เพิ่มข้ึน -  -  310,000  120,000 

ลดลง -  -  (230,000)  (93,000) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน -  -  140,000  60,000 
        

การร่วมค้า        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  200,000  -  200,000  - 

เพิ่มข้ึน 100,000  -  100,000  - 

ลดลง (100,000)  -  (100,000)  - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 200,000  -  200,000  - 

        

รวมเงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  200,000  -  260,000  33,000 

เพิ่มข้ึน 100,000  -  410,000  120,000 

ลดลง (100,000)  -  (330,000)  (93,000) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 200,000  -  340,000  60,000 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 
 

เจ้าหน้ีการค้า  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัร่วม        

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 12,809  10,636  -  - 
  

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก่ี จาํกดั -  402  -  - 

รวม 12,809  11,038  -  - 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  2,976  59 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั -  -  920  848 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  4  9 
        

การร่วมค้า        

บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จาํกดั 179  -  -  - 
        

บริษทัร่วม        

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด ์จาํกดั 80  49  -  - 
        

กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั 1,739  -  1,739  - 

รวม 1,998  49  5,639  916 
 

 

 สัญญาเช่าท่ีดิน และอาคาร 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกบัการร่วมคา้เป็นระยะเวลา 3 ปี และ 1-2 ปี ตามลาํดบัโดยเร่ิมมีผล

ตั้งแต่วนัท่ีโอนกิจการของบริษทัยอ่ยให้กบัการร่วมคา้ โดยบริษทัยอ่ยจะไดรั้บค่าเช่าท่ีดินและอาคารตามท่ีระบุใน

สญัญา 
 

 สัญญาบริการด้านการบริหารกบัการร่วมค้า 
 

บริษทัมีสัญญาบริการดา้นการบริหารกบัการร่วมคา้โดยเร่ิมมีผลตั้งแต่วนัท่ีโอนกิจการของบริษทัยอ่ยใหก้บัการร่วม

คา้ ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบริษทัจะให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดย

บริษทัจะไดรั้บค่าบริการตามท่ีระบุในสญัญา 
 

สัญญาบริการด้านการบริหารกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาบริการดา้นการบริหารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดย

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจะให้บริการงานท่ีปรึกษาตามท่ีระบุในสัญญา และกลุ่มบริษทัตกลงจ่ายค่าบริการปีละ 19.5 

ลา้นบาท สญัญาดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน 654,904  153,214  303,327  102,141 

เงินลงทุนในกองทุนรวม -  301,305  -  - 

รวม 654,904  454,519  303,327  102,141 
 

เงินลงทุนชัว่คราว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็นเงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินซ่ึงครบกาํหนดเกิน 3 เดือนแต่

ไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.40 - 1.50 ต่อปี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 (2560: ร้อยละ 1.30 ต่อปี) และเงิน

ลงทุนในกองทุนรวมท่ีถือไวเ้ผือ่ขายซ่ึงวดัมูลค่าในมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินงวด 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนรวมพิจารณาเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 พิจารณาโดยอ้างอิงกับมูลค่า

สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัส้ินงวด 
 

5 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 หมายเหต ุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  4,329  35,485  22,982  21,342 

กิจการอ่ืนๆ   1,357,599  1,355,916  422,561  391,017 

รวม   1,361,928  1,391,401  445,543  412,359 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 

สุทธิ   1,361,928  1,391,401  445,543  412,359 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 หมายเหต ุ  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

   2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั          

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 3  4,329  35,485  22,982  21,342 

          

กจิการอ่ืนๆ          

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   1,357,183  1,355,364  422,561  391,011 

เกินกาํหนดชาํระ :          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   416  552  -  6 

3 - 12 เดือน   -  -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน   -  -  -  - 

   1,357,599  1,355,916  422,561  391,017 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 

   1,357,599  1,355,916  422,561  391,017 

สุทธิ   1,361,928  1,391,401  445,543  412,359 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงนิลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 

 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน งบการเงนิรวม 

 2561  2560 

บริษทัร่วม (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 417,770  339,203 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 64,991  68,600 

รายไดเ้งินปันผล (24,990)  (14,211) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 457,771  393,592 

    

การร่วมค้า    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 349,852  - 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมคา้ 418  - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 350,270  - 

    

รวม    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 767,622  339,203 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 65,409  68,600 

รายไดเ้งินปันผล (24,990)  (14,211) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 808,041  393,592 

    

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560 

 (พันบาท) 

การร่วมค้า    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 350,500  - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 350,500  - 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม 

   สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

วธีิราคาทุน 

 

วธีิส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  

 

ประเทศ 

ท่ีกิจการ 

30 

กนัยายน 

31  

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 

 30 

กนัยายน 

 ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้ง 2561 2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

   (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  57,187  60,508  7,650  4,590 

บริษทั ยามาดะ 

  สมบูรณ์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

อะไหล่รถ 

 

ไทย 

 

20.00 

 

20.00  150,000  150,000  30,807  30,807  400,584  357,262  17,340  9,621 
  

        46,107  46,107  457,771  417,770  24,990  14,211 

การร่วมค้า                     

บริษทั มูเบีย สมบูรณ์ 

  ออโตโมทีฟ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย

ช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 50.00 50.00  701,000  701,000  350,500  350,500  350,270  349,852  -  - 

รวม          396,607  396,607  808,041  767,622  -  - 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2561  2560 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2,542,012  2,542,012 

ณ วนัที ่30 กนัยายน  2,542,012  2,542,012 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   

 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  

 

ประเทศ 

ท่ีกิจการ 

30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 31  

ธนัวาคม 

 30  

กนัยายน 

 30  

กนัยายน 

 ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้ง 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อย                  

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 

อุตสาหกรรม จาํกดั 

ผ ลิ ต แ ล ะ จาํ ห น่ า ย ช้ิ น ส่ ว น  

  ยานยนต ์

 

   ไทย 

 

100 

  

100 

  

500,000 

  

500,000 

  

875,989 

  

875,989 

  

- 

  

- 
                  

 

 

บริษทั บางกอกสปริง 

   อินดสัเตรียล จาํกดั 

ให้ เช่ าอสั งหาริมทรัพย์และ

ลงทุนในบริษทัอ่ืนในปี 2561 

/ ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน

ยานยนตใ์นปี 2560 

 

ไทย 

 

100 

 

 

100 

 

 

130,000 

 

 

130,000 

 

 

519,989 

 

 

519,989 

 

 

883,981 

 

 

- 
                  

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง  

   โปรดกัส์ จาํกดั 

ผ ลิ ต แ ล ะ จาํ ห น่ า ย ช้ิ น ส่ ว น  

  ยานยนต ์

 

ไทย 

 

100 

  

100 

  

785,000 

  

785,000 

  

796,034 

  

796,034 

  

- 

  

- 
                  

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง  

   เทคโนโลย ีจาํกดั 

ผ ลิ ต แ ล ะ จาํ ห น่ า ย ช้ิ น ส่ ว น  

  ยานยนต ์

 

ไทย 

 

100 

  

100 

  

350,000 

  

350,000 

  

350,000 

  

350,000 

  

- 

  

- 

รวม           2,542,012  2,542,012  883,981  - 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 

 

 

มูลค่าสุทธิทาง

บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 

2561 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน  

การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา

สาํหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทาง

บญัชี ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน  

2561 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน 539,428  -  -  -  539,428 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 884,500  9,925  (4,790)  (69,519)  820,116 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 2,460,569  225,576  (5,903)  (407,391)  2,272,851 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 21,670  6,273  (4)  (8,063)  19,876 

ยานพาหนะ 2,232  3  -  (581)  1,654 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 128,344  193,131  (186,850)  -  134,625 

อะไหล่เคร่ืองจกัร 77,172  27,770  (17,783)  -  87,159 

รวม 4,113,915  462,678  (215,330)  (485,554)  3,875,709 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 

 

มูลค่าสุทธิทาง

บญัชี ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 

2561 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน  

การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ  

ค่าเส่ือมราคา

สาํหรับงวด 

 มูลค่าสุทธิทาง

บญัชี ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน  

2561 

 (พันบาท) 

ท่ีดิน 91,781  -  -  -  91,781 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 298,072  2,444  -  (25,321)  275,195 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 870,316  23,447  (89)  (144,725)  748,949 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 10,579  2,539  (1)  (4,450)  8,667 

ยานพาหนะ 2,030  3  -  (550)  1,483 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 18,769  42,545  (19,123)  -  42,191 

อะไหล่เคร่ืองจกัร 7,680  3,014  (1,455)  -  9,239 

รวม 1,299,227  73,992  (20,668)  (175,046)  1,177,505 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

- ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  200,000  -  200,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ี

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี        

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 166,573  537,336  78,836  202,123 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี -  539  -  85 

รวมหนีสิ้นส่วนทีห่มุนเวยีน 166,573  737,875  78,836  402,208 
        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 223,328  469,485  145,928  235,086 

รวมหนีสิ้นส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 223,328  469,485  145,928  235,086 

        

รวม 389,901  1,207,360  224,764  637,294 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  166,573  737,336  78,836  402,123 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 223,328  464,698  145,928  230,299 

ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี -  4,787  -  4,787 

รวม 389,901  1,206,821  224,764  637,209 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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วงเงินสินเช่ือระยะยาวของกลุ่มบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จาํกดัวา่จะจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือ

ไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงิน

กาํหนด  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้(31 ธันวาคม 2560: ไม่ม)ี 

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวคํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 

 ผลติภัณฑ์เพลาข้างและ 

เพลารองแหนบ 

 ผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 

ยานยนต์อ่ืนๆ 

  

รวม 

  

รายการตดับัญชี 

  

สุทธิ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 

 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายและบริการจากลูกคา้ภายนอก 1,792  1,583  4,208  4,702  6,000  6,285  -  -  6,000  6,285 

รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 95  81  1,544  1,310  1,639  1,391  (1,639)  (1,391)  -  - 

รวมรายได ้ 1,887  1,664  5,752  6,012  7,639  7,676  (1,639)  (1,391)  6,000  6,285 

                    

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,227  263  381  362  1,608  625  (881)  (39)  727  586 

                    

สินทรัพยส่์วนงาน 

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 5,771  5,317  6,339  7,239  12,110  12,556 

 

(3,157) 

 

(2,984) 

 

8,953  9,572 

หน้ีสินส่วนงาน  

   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 816  1,128  2,141  2,509  2,957  3,637 

 

(658) 

 

(485) 

 

2,299  3,152 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

37 

11 เงนิปันผล 

 

   เงินปันผล   

 การอนุมติั  

อตัรา 

หุน้ละ   

จาํนวน 

เงินรวม    

เงินปันผลจาก โดย วนัท่ี  (บาท)  (ล้านบาท)  วนัท่ีจ่าย 

2561         

ระหวา่งกาลปี 2561 คณะกรรมการบริษทั 10 สิงหาคม 2561  0.35  149  6 กนัยายน 2561 

ปลายปี 2560 ผูถื้อหุน้ 20 เมษายน 2561  0.65  276  4 พฤษภาคม 2561 

      425   

2560         

ระหวา่งกาลปี 2560 คณะกรรมการบริษทั 11 สิงหาคม 2560  0.25  106  6 กนัยายน 2560 

ปลายปี 2559 ผูถื้อหุน้ 19 เมษายน 2560  0.41  174  2 พฤษภาคม 2560 

      280   

 

เงินปันผลระหว่างกาลปี 2561 มีจาํนวนทั้งส้ิน 149 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) จาํนวน 47 ลา้นบาท ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จาํนวน 

102 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.24 บาท (ระหว่างกาลปี 2560: มีจาํนวนท้ังส้ิน 106 ล้านบาท เป็นการจ่ายจากกิจการ

ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จาํนวน 19 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนจาํนวน 87 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท) 

 

เงินปันผลปลายปี 2560 มีจาํนวนทั้งส้ิน 276 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

จาํนวน 40 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จาํนวน 236 ลา้น

บาท ในอตัราหุน้ละ 0.56 บาท (ปลายปี 2559: จ่ายจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท้ังจาํนวน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2561  2560  2561  2560 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        

อาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 25  -  -  - 

        

จํานวนเงินขัน้ต่ําทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้ส้ินภายใต้ 

    สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบ่อกเลกิไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 24  25  12  16 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 24  11  11  10 

รวม 48  36  23  26 
        

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ        

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  100  61  27  14 
 

กลุ่มบริษทัได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทัต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อรับความช่วยเหลือใน

กระบวนการผลิตต่างๆ โดยกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 5 ปี 

ส้ินสุดในงวดต่างกนัจนถึงปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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