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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
4 ลูกหนี้การคา  
5 สินคาคงเหลือ 
6 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
7 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
8 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
10 สินทรัพยท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน  
11 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
12 ทุนเรือนหุน 
13 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
14 คาใชจายตามลักษณะ 
15 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 
16 เงินปนผล 
17  ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
18  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
19  การจัดประเภทรายการใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2553 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
  

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู
จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 129 หมูท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือน มกราคม 2548 
 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางงวด ไดแก บริษัท สมบูรณ โฮลดิ้ง จํากัด (ถือหุนรอยละ 25.50) ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ัง
ข้ึนในประเทศไทย และกลุมตระกูลกิตะพาณิชย (ถือหุนรอยละ 23.00)  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษัทยอย ณ 
วันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 มีดังน้ี 
 

  ประเทศ  
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ที่กิจการจัดต้ัง บริษัทถือหุนรอยละ 
   30 กันยายน 31 ธันวาคม 
   2553 2552 
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด 

ผลิตและจําหนายช้ินสวน
ยานยนต 

ไทย 100 100 

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด ผลิตและจําหนายช้ินสวน
ยานยนต 

ไทย 100 100 

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง      
โปรดักส จํากัด 

ผลิตและจําหนายช้ินสวน
ยานยนต 

ไทย 100 100 

 

162 เกณฑการจัดทํางบการเงิน  
 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย 
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
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งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34 เรื่อง งบการเงินระหวาง
กาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ และตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดย
เนนการใหขอมูลท่ีเปนกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอ
รายงานไปแลว ดังน้ัน การอานงบการเงินระหวางกาลนี้จึงควรอานควบคูกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 
 

เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 และวันท่ี 30 สิงหาคม 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศฉบับท่ี 17/2553 และ
ฉบับท่ี 34/2553 เกี่ยวกับการออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ   
 

กลุมบริษัทไดใชแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน การใชแมบทการบัญชีท่ี
ปรับปรุงใหมนี้ไมมีผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

สําหรับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับซึ่งยังไมมีผลบังคับในปจจุบันและไมได
มีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 
 

งบการเงินระหวางกาลนี้แสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษเพ่ือใหแสดงเปนหลักพันบาท เวนแตท่ี
ระบุไวเปนอยางอื่น 
 

กลุมบริษัทไดใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณในงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนและ
เกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 เชนเดียวกับท่ีใชสําหรับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2552 
 

3 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดยการ
เปนผูถือหุน  หรือมีผูถือหุนรวมกัน  หรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันได
กําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
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ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือ
เปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท  มีดังน้ี 
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ 
 /สัญชาติ  
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนรอยละ 100   
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนรอยละ 100  
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย  บริษัทถือหุนรอยละ 100   
 

รายการท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 
2552 สรุปไดดังน้ี 
 

 นโยบายการคิดราคา  งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน   2553  2552 

   (ลานบาท) 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด  55.8  28.2 
 

 นโยบายการคิดราคา  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน   2553  2552 

   (ลานบาท) 
บริษัทยอย      
คาสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเคียงทุน  4.7  3.4 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  8.9  8.4 
รายไดคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  29.6  28.5 
ขายเศษจากการผลิต ราคาตลาด  2.4  1.2 
ซื้อสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด  1.3  0.4 
คาสาธารณูปโภคจาย ราคาใกลเคียงทุน  0.3  - 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด  2.3  1.3 
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 นโยบายการคิดราคา  งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน   2553  2552 

   (ลานบาท) 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด  142.1  59.8 
    

 นโยบายการคิดราคา  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน   2553  2552 

   (ลานบาท) 
บริษัทยอย      
คาสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเคียงทุน  13.6  9.3 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  26.1  25.8 
รายไดคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  88.8  85.6 
ขายเศษจากการผลิต ราคาตลาด  5.5  2.7 
ซื้อสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด  2.0  1.9 
คาสาธารณูปโภคจาย ราคาใกลเคียงทุน  1.0  0.6 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด  7.4  4.5 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา        

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - 838 639 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด - - 1,182 539 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด 75,007 49,983 3,318 2,288 
บริษัท ออโตโมทีฟโปรดักส อิมปอรต แอนด    
 เอ็กซปอรต เซ็นเตอร จํากัด 628 1,326 - - 

รวม 75,635 51,309 5,338 3,466 
    

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน        

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - 9,018 4,359 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด - - 8,343 1,778 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด - - 3,312 1,835 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน    
บริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด 128 128 - - 

รวม 128 128 20,673 7,972 
    

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย        

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - 230,000 90,000 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด - - - 50,000 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด - - 123,000 123,000 

รวม - - 353,000 263,000 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย        

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - - 265,636 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด - - - 263,000 

รวม - - - 528,636 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - - - (107,750) 

สุทธิ - - - 420,886 
    

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน        

บริษัทยอย     
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด - - 99 - 
บริษัทรวม     
บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด 2,429 - - - 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด 651 122 - - 

 3,080 122 99 - 
        

เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน        

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - 1 1 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด - - 1,030 335 

รวม - - 1,031 336 

    



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยสําหรับแตละงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 
มีดังน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย   

ณ วันท่ี 1 มกราคม  263,000 70,000 
เพิ่มข้ึน 1,034,000 423,000 
ลดลง (944,000) (220,000) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 353,000 273,000 
   

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย   

ณ วันท่ี 1 มกราคม  528,636 636,386 
เพิ่มข้ึน - - 
ลดลง (528,636) (107,750) 

ณ วันที่ 30 กันยายน - 528,636 
 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MMR (Money Market Rate) ตอป  
 

เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทไดทําขอตกลงแกไขสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัท สมบูรณหลอเหล็ก
เหนียวอุตสาหกรรม จํากัด โดยปลอดชําระหน้ีเงินตนเปนเวลาหน่ึงป นับต้ังแตงวดท่ีถึงกําหนดชําระ 31 กรกฎาคม 
2552 ถึง 30 กรกฎาคม 2553 หลังจากน้ันผอนชําระตามเงื่อนไขเดิม ภายหลังการแกไขสัญญา เงินใหกูยืมระยะยาว
คงเหลือจํานวน 175 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนภายใน 9 ป จายชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาส เริ่มต้ังแตเดือน
มิถุนายน 2547 ถึงเดือนกันยายน 2555 ท้ังน้ี บริษัทยอยดังกลาวไดมีการจายชําระคืนเงินตนจํานวน 4.7 ลานบาท ใน
ระหวางไตรมาสท่ี 2 ป 2553 และเงินใหกูยืมระยะยาวคงเหลือจํานวน 91 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนภายใน 6 ป 
จายชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เริ่มต้ังแตเดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2555 เงินใหกูยืมท้ังสองจํานวน
ขางตนคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MLR - อัตราคงท่ีตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุกเดือน  
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทไดทําขอตกลงแกไขสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัท บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล จํากัด โดยปลอดชําระหน้ีเงินตนเปนเวลาหน่ึงป นับต้ังแตงวดท่ีถึงกําหนดชําระ 31 กรกฎาคม 2552 ถึง 
30 กรกฎาคม 2553 หลังจากน้ันผอนชําระตามเงื่อนไขเดิม ภายหลังการแกไขสัญญา เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ
จํานวน 263 ลานบาท จะจายชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาส เริ่มต้ังแตเดือนกันยายน 2553 ถึงเดือนกันยายน 2556 
เงินใหกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MLR - อัตราคงท่ีตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุกเดือน 
 

เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติยกเลิกสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัท
สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด และ บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด และบริษัทไดรับชําระ
คืนเงินใหกูยืมดังกลาวครบถวนแลวในเดือนกันยายน 2553 
 

4 ลูกหน้ีการคา  
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
   30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 3  75,635 51,309 5,338 3,466 
กิจการอื่นๆ   1,036,273 927,794 412,550 337,409 
   1,111,908 979,103 417,888 340,875 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (678) (5,402) - - 

รวม   1,111,230 973,701 417,888 340,875 
       

   2553  2552  2553  2552 
   (พันบาท) 

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ       
- งวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  - - - - 

- งวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  - - - - 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   2553  2552  2553  2552 

   (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน       
ยังไมครบกําหนดชําระ   75,635 51,296 5,338 3,466 
เกินกําหนดชําระ :       

นอยกวา 3 เดือน   - - - - 
3 - 12 เดือน   - 13 - - 
มากกวา 12  เดือน   - - - - 

รวม   75,635 51,309 5,338 3,466 
       

กิจการอื่นๆ       
ยังไมครบกําหนดชําระ   1,032,208 912,351 411,008 335,726 
เกินกําหนดชําระ :       

นอยกวา 3 เดือน   3,393 6,514 1,542 1,683 
3 - 12 เดือน   88 4,205 - - 
มากกวา 12  เดือน   584 4,724 - - 

   1,036,273 927,794 412,550 337,409 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (678) (5,402) - - 

สุทธิ   1,035,595 922,392 412,550 337,409 
       

รวม   1,111,230 973,701 417,888 340,875 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 30 วัน ถึง 90 วัน 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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5 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 88,700  51,092  26,255  16,502  
งานระหวางทํา 89,517 79,333 11,313 12,306 
วัตถุดิบ 126,316 108,059 16,380 21,092 
อะไหลและวัสดุโรงงาน 151,932 114,701 63,923 49,580 
สินคาระหวางทาง 17,567 27,184 13 2,796 
 474,032 380,369 117,884 102,276 
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (16,605)  (16,184) (4,331) (3,940) 

สุทธ ิ 457,427 364,185 113,553 98,336 
 

6 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,252,018  1,252,018 
ซื้อเงินลงทุน -  - 

ณ วันที่ 30 กันยายน 1,252,018  1,252,018 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 และเงินปนผลรับสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สัดสวนความเปนเจาของ 
  

ทุนชําระแลว 
  

วิธีราคาทุน 
 เงินปนผลรับสําหรับงวด       

 เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัทยอย                

บริ ษัท  สมบูรณหลอ เหล็ก เหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด 

 
100 

  
100 

  
160,000 

  
160,000 

  
535,995 

 
535,995 

 
- 

 
- 

บริษัท  บางกอกสปริงอินดัสเตรียล 
จํากัด 

 
100 

  
100 

  
130,000 

  
130,000 

  
519,989 

 
519,989 

 
- 

 
- 

บริษัท  อินเตอร เนชั่นแนล  แคสติ้ง  
โปรดักส จํากัด 

 
100 

  
100 

  
185,000 

  
185,000 

  
196,034 

 
196,034 

 
- 

 
- 

รวม       1,252,018 1,252,018 - - 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

 งบการเงินรวม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 114,467  110,920 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 35,421  2,030 
รายไดเงินปนผล (4,531)  (6,291) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 145,357  106,659 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 และเงินปนผลรับสําหรับแตละงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปน

เจาของ 
 

ทุนชําระแลว 
 

วิธีราคาทุน 
 

วิธีสวนไดเสีย 
 เงินปนผลรับสําหรับงวด 

เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  30 กันยายน 
 2553 2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม             

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณโคเตท             
   แซนด จํากัด 21.25 21.25  72,000 72,000 15,300 15,300 31,127 30,003 (1,531) - 
บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด 20.00 20.00  150,000  150,000 30,807 30,807 114,230 84,464  (3,000) (6,291) 

      46,107 46,107 145,357 114,467 (4,531) (6,291) 
 

มูลคาเงินลงทุนในบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด ตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่
จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 
 

มูลคาเงินลงทุนในบริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด ตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 คํานวณจากงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีดังกลาวสําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และงบการเงินสําหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัท
ดังกลาว 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

             27 

8 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 

     งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท 
ลักษณะของ

ธุรกิจ ทุนชําระแลว อัตราสวนการถอืหุน ราคาทุน 
   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   2553 2552 2553  2552 
   (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ   
ออโตโมทีฟ จํากัด 

ผลิตและจําหนาย 
  อะไหลรถระบบ 
  เบรค 732,600 2.90 2.90 21,250 21,250 

บริษัท สมบูรณ โซมิค
แมนู-แฟคเจอริ่ง จํากัด 

ผลิตและจําหนาย 
  อะไหลรถ 

 
300,000 

 
1.80 

 
1.80 

 
5,401 

 
5,401 

รวม     26,651 26,651 
 

9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การซ้ือ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 มี
ดังน้ี 
 

   งบการเงิน 
 งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 6,574,556 2,052,077 
ซื้อเพิ่ม 402,255 106,329 
จําหนาย / ตัดจําหนาย (2,063) - 
โอนเปนสินทรัพยอื่น (16,725) - 
ดอกเบ้ียจายท่ีถือเปนตนทุน 1,930 1,373 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 6,959,953 2,159,779 
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   งบการเงิน 
 งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 7,077,733 2,166,267 
ซื้อเพิ่ม 569,345 21,619 
จําหนาย / ตัดจําหนาย (61,230) (2,609) 
ดอกเบ้ียจายท่ีถือเปนตนทุน 2,286 - 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 7,588,134 2,185,277 
  

คาเสื่อมราคาสะสม   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 2,397,813 730,000 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด 311,046 116,331 
คาเส่ือมราคาสวนท่ีตีเพิ่ม 6,632 1,112 
คาเส่ือมราคาสวนท่ีจําหนาย / ตัดจําหนาย (534) - 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 2,714,957 847,443 
   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 2,823,401 888,245 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด 345,082 131,539 
คาเส่ือมราคาสวนท่ีตีเพิ่ม 8,597 2,911 
คาเส่ือมราคาสวนท่ีจําหนาย / ตัดจําหนาย (46,470) (2,320) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 3,130,610 1,020,375 
   

มูลคาสุทธิตามบัญชี   

31 ธันวาคม 2552 4,254,332 1,278,022 

30 กันยายน 2553 4,457,524 1,164,902 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 ท่ีดินของบริษัทยอยมูลคา 101.5 ลานบาท เปนท่ีดินท่ีบริษัทยอยยังไมไดรับโอน
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ซึ่งการโอนจะเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินดังกลาว 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทยอยมีเครื่องจักรซึ่งไดมาภายใตสัญญาขายและเชาทางการเงินกลับคืน โดยมีมูลคา
สุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 71 ลานบาท (2552 : 51.0 ลานบาท) 
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บริษัทและบริษัทยอยไดนําท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรสวนใหญไปคํ้าประกันสินเช่ือท่ีไดรับจาก
ธนาคารพาณิชย 
 

ในระหวางงวดบริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของโครงการกอสรางอาคารและติดต้ังเครื่องจักร
จํานวน 2.3 ลานบาท ตนทุนการกูยืมน้ีเปนตนทุนการกูยืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ีกูมาเพ่ือวัตถุประสงคท่ัวไปแตบริษัทได
นํามาใชในโครงการน้ี โดยคํานวณจากอัตราการต้ังข้ึนเปนทุนซึ่งเปนอัตราถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินกูยืมดังกลาว
ในอัตรารอยละ 3.01 ถึง 4.99 ตอป (2552 : อัตรารอยละ 2.2 ถึง 4.8 ตอป) 
 

10 สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนนิงาน 
 

สินทรัพยท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน เปนท่ีดินของบริษัทยอย ซึ่งไดถูกนําไปวางเปนหลักประกันวงเงินสนิเช่ือของ
บริษัทยอยแหงหนึ่ง 
 

11 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
สวนท่ีหมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร       

สวนที่มีหลักประกัน -  23  - - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน – ต๋ัว
สัญญาใชเงิน       

สวนที่ไมมีหลักประกัน 119  -  - - 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 119  23  

 

- 
 

- 
       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสตรีซีท      

สวนที่มีหลักประกัน -  80,444  - - 

สวนที่ไมมีหลักประกัน 115,547  134,983  - - 

 115,547  215,427  - - 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป       

สวนที่มีหลักประกัน 236,887  428,817  88,744 258,606 
       

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหน่ึงป 

 

16,758  
 

13,284  
 

1,358 
 

1,445 

รวม 369,311 657,551 90,102 260,051 
  

สวนท่ีไมหมุนเวียน       
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       
สวนที่มีหลักประกัน 1,977,733  1,644,193  806,400 1,305,175 
สวนที่ไมมีหลักประกัน -  -  - - 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 45,636 45,587 118 1,016 
รวม 2,023,369 1,689,780 806,518 1,306,191 
 

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระได
ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป  352,553  644,267  88,744  258,606 
ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 1,423,802  1,644,193  559,456 1,305,175 
ครบกําหนดหลังจากหาป 553,931  -  246,944 - 

รวม 2,330,286  2,288,460  895,144  1,563,781 
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เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีสวนใหญพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวนของ
บริษัทและบริษัทยอยหนึ่งแหง 
 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสตรีซีทมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.18 ถึง 2.85 ตอป สวนท่ีมีหลักประกันคํ้า
ประกันโดยการจํานําสินคาบางสวนของบริษัทยอยสองแหงและจํานองท่ีดินสวนใหญพรอมสิ่งปลูกสรางและ
เครื่องจักรบางสวนของบริษัทและบริษัทยอยสองแหง 
 

เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําขอตกลงแกไขสัญญากูยืมเงินกับธนาคารแหงหน่ึง 
โดยขอปลอดชําระหน้ีเงินตนเปนเวลาหน่ึงป นับต้ังแตงวดท่ีถึงกําหนดชําระ 30 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กรกฎาคม 
2553 หลังจากน้ันผอนชําระตามเง่ือนไขเดิม ท่ีขอขยายเวลาการชําระหน้ีเสร็จสิ้นเทากับระยะเวลาปลอดชําระหน้ีเงิน
ตน ในระหวางระยะเวลาการปลอดชําระหน้ีดังกลาว มีเงื่อนไขเรื่องการดํารงอัตราสวนทางการเงิน และการจาย        
เงินปนผล บริษัทและบริษัทยอยดังกลาวไดชําระคืนเงินกูท้ังจํานวนแลวในเดือนกันยายน 2553  
 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษัทยอยแหงหน่ึงกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงมีขอจํากัดวาจะจายเงินปนผลได
ตอเมื่อไมกระทบตอการรักษาสัดสวนหนี้ตอทุน ความสามารถในการชําระหน้ี และเงื่อนไขอื่นๆตามท่ีธนาคาร
กําหนด  
 

เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2553 บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางวงเงินสินเช่ือใหมกับธนาคารใน
ประเทศแหงหน่ึง ประกอบดวยวงเงินกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะส้ัน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานและโครงการลงทุนใหมในอนาคต วงเงินสินเช่ือใหมมีมูลคารวม 3,804 ลานบาท และมีอายุสัญญา 8 ป 
ท้ังน้ี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทและบริษัทยอยไดชําระคืนเงินกูระยะยาวท่ีเหลืออยูกับธนาคารผูใหกูเดิมแลว
ท้ังจํานวนดวยเงินสินเช่ือใหม เพื่อปดสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารดังกลาว 
 

เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2553 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) มูลคาสัญญา 500 ลาน
บาท อายุสัญญา 8 ป เพ่ือบริหารความเส่ียงจากตนทุนทางการเงินของเงินกูระยะยาวของบริษัทมูลคา 901 ลานบาท 
สัญญาน้ีมีผลบังคับใชในวันท่ี 29 กันยายน 2553 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมดังกลาวท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 1,074 ลานบาท 
 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวใหมคํ้าประกันโดยท่ีดินสวนใหญพรอมส่ิงปลูกสราง และเครื่องจักรสวนใหญของบริษัทและ
บริษัทยอย 
 

ตามสัญญาปรับโครงสรางวงเงินสินเช่ือใหม บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขระหวางการใชสินเช่ือ 
เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน ตามท่ีกําหนดในสัญญา  
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12 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน
ตอหุน 

 2553  2552 
  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน       

ณ วันท่ี 1 มกราคม       
หุนสามัญ 1  300,000 300,000 300,000 300,000 

ออกหุนใหม 1  40,000 40,000 - - 

ณ วันที่ 30 กันยายน       

หุนสามัญ 1  340,000 340,000 300,000 300,000 
 

ทุนที่ออกและชาํระแลว 
      

ณ วันท่ี 1 มกราคม       
หุนสามัญ 1  300,000 300,000 300,000 300,000 

ออกหุนใหม 1  39,923 39,923 - - 

ณ วันที่ 30 กันยายน       

หุนสามัญ 1  339,923 339,923 300,000 300,000 
 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม  
300 ลานบาท เปน 340 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 40 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และมี
รายละเอียดการจัดสรร คือ จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 25 ลานหุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซ้ือ
หุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดและจํานวน 15 ลานหุน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ท้ังน้ีมีผูถือใบแสดงสิทธิใน
การซ้ือหุนเพิ่มทุนมาใชสิทธิจํานวน 24.92 ลานหุน ในราคาการใชสิทธิหุนละ 14 บาท และการขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัดจํานวน 15 ลานหุน ในราคาหุนละ 21.80 บาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย 
เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2553 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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13 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทดําเนินกิจการหลักในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตและจําหนายช้ินสวนยานยนต ดังน้ันฝายบริหารจึง
พิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 
 

สวนงานภูมิศาสตร 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวา กลุมบริษัทมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
 

14 คาใชจายตามลักษณะ 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน  30 กันยายน 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 640,367 411,384 214,436 159,058 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 348,559 314,653 133,679 117,953 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใชไป 1,975,060 1,405,091 758,800 505,399 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (47,792) 45,384 (8,760) 3,729 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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15 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 และ 2552 คํานวณ
จากกําไรสําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดโดยวิธี
ถั่วเฉลี่ยถวงนํ้าหนักแสดงการคํานวณดังน้ี 
 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 
 (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
213,873 

  
97,207 

  
112,532 

  
52,729 

จํานวนหุนสามญัท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 300,000  300,000  300,000  300,000 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนายวันท่ี 22 กนัยายน 2553 3,906  -  3,906  - 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
 (ขั้นพ้ืนฐาน) 303,906  300,000  303,906  300,000 

กําไรตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 0.70  0.32  0.37  0.18 
 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 
 (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
594,734 

  
123,908 

  
320,652 

  
102,531 

จํานวนหุนสามญัท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 300,000  300,000  300,000  300,000 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนายวันท่ี 22 กนัยายน 2553 1,316  -  1,316  - 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
 (ขั้นพ้ืนฐาน) 301,316  300,000  301,316  300,000 

กําไรตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 1.97  0.41  1.06  0.34 
 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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16 เงินปนผล 
 

ในการประชุมกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการ
ดําเนินงานครึ่งปแรกของป 2553 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 120 ลานบาท ซึ่งเปนการจายจาก
กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ,(BOI),ท้ังจํานวน  โดยเงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนเมื่อ 
วันท่ี 19 สิงหาคม 2553 

 

17 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
 2553  2552  2553  2552 
 (ลานบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน     

สัญญาท่ียังไมไดรับรู     
ท่ีดิน 51.4 65.7 - - 
เครื่องจักรและอุปกรณ 987.2 3.7 - - 
สินทรัพยไมมีตัวตน 18.9 21.6 7.6 5.8 
งานกอสรางอาคาร 3.4 - 3.4 - 

รวม 1,060.9 91.0 11.0 5.8 
 

        

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได        

ภายในหนึ่งป 54.7 43.1 15.7 16.4 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 75.1 28.4 20.2 26.2 
หลังจากหาป 0.5 - 0.5 - 

รวม 130.3 71.5 36.4 42.6 
        

ภาระผูกพันอื่นๆ        

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 13.7 35.5 - - 
หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร  47.6 42.9 13.3 12.3 

รวม 61.3 78.4 13.3 12.3 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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บริษัทไดทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดย
บริษัทตองจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.5 ของตนทุนกระบวนการกลึง โดยไมรวมตนทุนวัตถุดิบสําหรับ
สินคาท่ีบริษัทผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ป โดยสิ้นสุดในป 2553 และบริษัทมีสิทธิตอสัญญาไดอีกเปนระยะเวลา 
5 ป 
 

บริษัทไดทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทอีกแหงหน่ึงในตางประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็กทุบ
ข้ึนรูปโดยบริษัทตองจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 3 ของตนทุนกระบวนการทุบข้ึนรูป โดยไมรวมตนทุน
วัตถุดิบสําหรับสินคาท่ีบริษัทผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ป โดยสิ้นสุดในป 2557 และบริษัทมีสิทธิตอสัญญาไดอีก
เปนระยะเวลา 5 ป 
 

บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาความชวยเหลือดานเทคนิคกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
งานกลึงโดยบริษัทยอยตองจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.5 ของตนทุนกระบวนการกลึงโดยไมรวมตนทุน
วัตถุดิบสําหรับสินคาท่ีบริษัทยอยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ป โดยส้ินสุดในป 2557 และบริษัทยอยมีสิทธิตอ
สัญญาไดอีกเปนระยะเวลา 5 ป 
 

บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงไดทําสัญญาความชวยเหลือดานเทคนิคกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตงานหลอโดยบริษัทยอยตองจายคาธรรมเนียมเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 1 ลานเยน สัญญามีอายุ 5 ป โดย
สิ้นสุดในป 2553 และบริษัทยอยมีสิทธิตอสัญญาไดอีกเปนระยะเวลา 5 ป 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 กลุมบริษัทมีสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อปองกันความเส่ียงการขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการชําระหนี้สินท่ีมีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศจํานวนเงินประมาณ 0.4 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2552: 30.3 ลานเยน และ 5.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอัตราดอกเบ้ีย
ของเงินกูระยะยาวมูลคาสัญญา 500 ลานบาท จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเปนอัตราคงท่ีตามท่ีระบุไวในสัญญา 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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18 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช     
 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปน้ี 
ณ วันท่ีรายงาน เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหมดังตอไปน้ีกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม ในปดังตอไปนี้  
 

มาตรฐานการบัญชี / 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด  
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 2556 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)   ตนทุนการกูยืม  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)   การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)   เงินลงทุนในบริษัทรวม 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)   กําไรตอหุน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี

อาจเกิดข้ึน  
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน  2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน
ท่ียกเลิก 

2554 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการบางรายการในงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 ไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินระหวางกาลของงวด 2553 
ดังน้ี 
 

 2552 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

จัดประเภท
ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

จัดประเภท
ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

  (พันบาท) 
งบดุล             

ลูกหนี้การคา    
 - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

  
51,309 

 
(51,309) 

 
- 

 
3,466 

 
(3,466) 

 
- 

ลูกหนี้การคาสุทธิ    
 - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

  
922,392 

 
(922,392) 

 
- 

 
337,409 

 
(337,409) 

 
- 

ลูกหนี้การคา    - 973,701 973,701 - 340,875 340,875 

   -   -  
   

งบกําไรขาดทุน   

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน   

คาใชจายในการบริหาร  66,079 3,431 69,510 42,767 3,431 46,198 
คาตอบแทนผูบริหาร  11,368 (3,431) 7,937 11,368 (3,431) 7,937 

   -   -  

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน   

คาใชจายในการบริหาร  183,153 2,452 185,605 121,303 2,452 123,755 
คาตอบแทนผูบริหาร  34,068 (2,452) 31,616 33,821 (2,452) 31,369 

   -   - 
 

การจัดประเภทรายการใหมนี้ เนื่องจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมกิจการมากกวา 
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