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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

4 นโยบายการบญัชีที่สาํคญั 

5 บุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 ลูกหน้ีการคา้  

8 สินคา้คงเหลือ 

9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

12 อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

15 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 

16 เจา้หน้ีการคา้ 

17 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

18 ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังาน 

19 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

20 ทุนเรือนหุ้น 

21 สาํรอง 

22 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

23 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

24 ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 

25 ภาษีเงินได ้

26 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

27 กาํไรต่อหุ้นข ั้นพื้นฐาน 

28 เงินปันผล 

29  เคร่ืองมือทางการเงิน 

30  ภาระผกูพนักบับคุคลหรือกจิการที่ไม่เก ีย่วขอ้งกนั 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  

31 หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น 

32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ไดใ้ช ้

34 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีนาํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัทาํเป็นภาษาไทย งบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํขึ้นเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินที่ไม่คุน้เคยกบัภาษาไทยและงบการเงินน้ีได้รับ

อนุมตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2555 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
  

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลที่จดัต ั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่

จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือน มกราคม 2548 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก ่บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 25.50) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จดัต ั้งขึ้น

ในประเทศไทย และกลุ่มตระกูลกติะพาณิชย ์(ถือหุ้นร้อยละ 24.28) 
 

บริษทัดาํเนินธุรกจิหลกัเก ีย่วกบัการผลิตเพลารถกระบะและที่รองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

  ประเทศ  

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ที่กจิการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

   2554 2553 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ผ ลิ ต แ ล ะ จํา ห น่ า ย

ช้ินส่วนยานยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ผ ลิ ต แ ล ะ จํา ห น่ า ย

ช้ินส่วนยานยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั ผ ลิ ต แ ล ะ จํา ห น่ า ย

ช้ินส่วนยานยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั สนบัสนุนขอ้มูล 

ดา้นการตลาด 

ญี่ปุ่ น 100 - 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน  
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏบิัต ิ 
 

งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่

ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพยท์ี่เก ีย่วขอ้ง  

 

ระหว่างปี 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบญัชีได ้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลาย

ฉบบั ซ่ึงเก ีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท และมีผลบงัคบัใช้ต ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือ

หลังวนัที่ 1 มกราคม 2554 ดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี 

และขอ้ผดิพลาด  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19            ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 23 (ปรับปรุง 2552)       ตน้ทุนการกูย้มื  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 24 (ปรับปรุง 2552)     การเปิดเผยขอ้มูลเก ีย่วกบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 26 การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออก

จากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 27 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2552)     เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 33 (ปรับปรุง 2552)     กาํไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินระหว่างกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 36 (ปรับปรุง 2552)     การดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์

  



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

 19 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 37 (ปรับปรุง 2552)     ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกดิขึ้น และสินทรัพยท์ี่

อาจเกดิขึ้น 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 38 (ปรับปรุง 2552)     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2552)     อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2     การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที่ 17/2554 การปฏิบตัใินช่วงเปล่ียนแปลงสาํหรับผลประโยชน์ 

ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที่ 18/2554 การบนัทึกบญัชีเม่ือมีการตรีาคาใหม่ 

 

การปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกดิการเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ระหว่างปี 2553 สภาวิชาชีพบญัชีได้

ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินที่เร่ิมในหรือหลัง

วนัที่ 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 

 

(ข) สกลุเงินที่นําเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที่ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ    

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินที่

เก ีย่วกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย  ผลที่เกดิขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว ้

 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานที่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ

การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีที่ประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตที่ไดรั้บผลกระทบ 
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ขอ้มูลเก ีย่วกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานที่สาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ

สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 การวัดมูลค่าของภาระผูกพ ันของผลประโยชน์พนักงานที่

กาํหนดไว ้

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 การวดัมูลค่าของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

  

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

 

(ก) ภาพรวม 

 

ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัมีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี  
 

• การนาํเสนองบการเงิน 

• การบญัชีเก ีย่วกบัทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

• การบญัชีเก ีย่วกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

• การบญัชีเก ีย่วกบัตน้ทุนการกูย้มื 

• การบญัชีเก ีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 

• การบญัชีเก ีย่วกบัการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

 

รายละเอียดของนโยบายการบญัชีใหม่ที่ถือปฏิบตัิโดยกลุ่มบริษัทและผลกระทบต่องบการเงินได้กล่าวรวมใน  

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข) ถึง 3 (ช) ดงัต่อไปน้ี ส่วนการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ออกใหม่และฉบบัปรับปรุงอ่ืนๆ ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายบญัชี ฐานะทางการเงิน หรือ ผลประกอบการของกลุ่ม

บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั ผลกระทบต่องบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สรุปไดด้งัน้ี 
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  งบการเงินรวม  งบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553    เฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2553  2553 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน     

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553     

   ตามที่รายงานในปีกอ่น  2,868,176  2,027,050 

การเปล่ียนแปลงที่เป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั     

มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที่ 19       

  เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน 3ฉ (90,219)  (40,470) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่  1 มกราคม 2553 –ปรับปรุงใหม่  2,777,957  1,986,580 

 
 

    งบการเงิน 

  งบการเงินรวม   เฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2553  2553 

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2553  (พันบาท) 

   ตามที่รายงานในปีกอ่น  4,175,183  3,006,966 

การเปล่ียนแปลงที่เป็นผลจากการปรับยอ้นหลงั     

มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที่ 19       

  เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน 3ฉ (102,412)  (46,616) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 – ปรับปรุงใหม่  4,072,771  2,960,350 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553  งบการเงินรวม  งบการเงิน 

    เฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2553  2553 

  (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุด     

    วนัที่ 31 ธันวาคม 2553     

กาํไรกอ่นภาษีเงินได ้ตามที่รายงานในปีกอ่น  771,343  436,569 

การเปล่ียนแปลงกอ่นภาษีเงินไดท้ี่เป็นผลจาก 

    การปรับยอ้นหลงั 

    

มาตรฐานการบญัชี  ฉบบัที่ 19       

  เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน 3ฉ (12,193)  (6,146) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ -ปรับปรุงใหม่  759,150  430,423 

กาํไรต่อหุ้นลดลง     

- ขั้นพื้นฐาน (บาท)  (0.04)  (0.02) 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554  งบการเงินรวม  งบการเงิน 

    เฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2554  2554 

  (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุด     

    วนัที่ 31 ธันวาคม 2554     

กาํไรกอ่นภาษีเงินไดเ้พิ่มขึ้น (ลดลง) ซ่ึงรวมผลของ 

การถือปฎิบตั ิ

 

 

 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16      

  เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 3ค (3,564)  (1,680) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19       

     เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน 3ฉ (14,502)  (7,009) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ลดลง  (18,066)  (8,689) 

กาํไรต่อหุ้นลดลง     

- ขั้นพื้นฐาน (บาท)  (0.05)  (0.02) 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

 23 

(ข) การนําเสนองบการเงิน  

 

ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การ

นาํเสนองบการเงิน ภายใตข้อ้กาํหนดของมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบดว้ย  

 

• งบแสดงฐานะการเงิน 

• งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

• งบกระแสเงินสดและ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

ทั้งน้ีเป็นผลให้กลุ่มบริษทัแสดงการเปล่ียนแปลงของส่วนของผูถื้อหุ้นทั้งหมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

ผูถื้อหุ้น และแสดงการเปล่ียนแปลงทั้งหมดที่ไม่ใช่ส่วนของผูถื้อหุ้นในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ โดยกอ่นหนา้น้ีการ

เปล่ียนแปลงทั้งหมดดงักล่าวแสดงในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีการนําเสนอใหม่เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม่                  

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการนําเสนองบการเงินเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อ

กาํไรหรือกาํไรต่อหุ้น 

 

(ค) การบญัชีเกีย่วกบัที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ ในการระบุและบนัทึกบญัชีตน้ทุนและค่าเส่ือมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

 

การเปล่ียนแปลงที่สาํคญัจากการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 และมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท ดังน้ี 

ดงัน้ี (ก) ตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ์ตอ้งถือเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละอาจมี

การคิดค่าเส่ือมราคาประจาํปี (ข) การกาํหนดค่าเส่ือมราคา ตอ้งพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือแต่ละ

ส่วนประกอบนั้นมีสาระสาํคญั (ค) มูลค่าคงเหลือของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตอ้งมีการประมาณดว้ยมูลค่าที่กจิการ

คาดว่าจะไดรั้บในปัจจุบนัจากสินทรัพยน์ั้น หากมีอายแุละสภาพที่คาดว่าจะได้รับในปัจจุบนัเม่ือส้ินสุดอายุการใช้

ประโยชน์ นอกจากน้ีตอ้งมีการสอบทานมูลค่าคงเหลือและอายกุารให้ประโยชน์อยา่งนอ้ยทุกส้ินปี 
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การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือปฏิบตัิโดยวิธีเปล่ียนทนัทีตามที่กาํหนดในวิธีปฏิบตัิในช่วงเปล่ียนแปลงของมาตรฐาน

ฉบบัปรับปรุงใหม่ดงักล่าว ยกเวน้การพิจารณาตน้ทุนการร้ือถอน การขนยา้ยและบูรณะสถานที่ซ่ึงถือปฏิบตัิโดยวิธี

ปรับยอ้นหลงั การเปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่องบการเงิน 2554 และ 2553 ดงัต่อไปน้ี 

 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   

 2554  2553   2554  2553  

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31  ธันวาคม         

ค่าเส่ือมราคาสะสม (เพิม่ขึ้น) ลดลง (3,564)  -  (1,680)  - 

มูลคา่ตามบญัชีของทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) (3,564)  -  (1,680)  - 

กาํไรสะสมเพิ่มขึน้ (ลดลง) (3,564)  -  (1,680)  - 

 

งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 

ธันวาคม  

       

ค่าเส่ือมราคา (เพิม่ขึ้น) ลดลงทาํให้ค่าใชจ้่าย

ต่อไปน้ี (เพิม่ขึ้น) ลดลง 

       

0Bตน้ทุนขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง (3,564)  -  (1,680)  - 

1Bกาํไรก่อนภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ (ลดลง) (3,564)  -  (1,680)  - 

 

2Bกาํไรต่อหุ้นเพิ่มขึน้ (ลดลง)        

3Bกาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.01)  -  (0.01)  - 

 

(ง) การบญัชีเกีย่วกบัอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

ตั้งแต่ว ันที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษัทถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

 

ภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หมายถึง อสงัหาริมทรัพยท์ี่ถือครองเพื่อหาประโยชน์

จากรายไดค้่าเช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยแยกต่างหากจากที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์และวดัมูลค่าโดย วิธีราคาทุน  



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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(จ) การบญัชีเกีย่วกบัต้นทุนการกู้ยืม 

 

ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ตน้ทุน

การกูย้มื 

 

ภายใตม้าตรฐานฉบบัปรับปรุง ตน้ทุนการกูย้มืที่เก ีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การกอ่สร้างหรือการผลิตสินทรัพยท์ี่

เขา้เง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น ท ั้งน้ีมาตรฐานฉบบัเดิมตน้ทุนการกูย้ืมดังกล่าวสามารถ

บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงวดเม่ือเกดิขึ้นหรือถือรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ 

 

นโยบายการบญัชีภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 23 เดิมของกลุ่มบริษทั บนัทึกตน้ทุนการกูย้มืที่เก ีย่วขอ้งโดยตรง

กบัการไดม้า การกอ่สร้างหรือการผลิตสินทรัพยท์ี่เขา้เง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์ดังนั้นการ 

ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานฉบบัปรับปรุงใหม่จึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือกาํไรต่อหุ้น 
 

(ฉ) การบญัชีเกีย่วกบัผลประโยชน์พนักงาน 

 

ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษ ัทได้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เ ร่ืองผลประโยชน์

พนักงาน ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่ หน้ีสินของกลุ่มบริษัทเก ีย่วกบัผลประโยชน์หล ังออกจากงาน และ

หน้ีสินผลประโยชน์ระยะยาวอื่นได้บนัทึกในงบการเงิน ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไวซ่ึ้ง

คาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัทุกปี ที่ผ่านมาหน้ีสินเหล่าน้ีรับรู้เม่ือจะตอ้งจ่ายชาํระ  
 

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีได้ถือปฏิบตัิโดยวิธีปรับยอ้นหลัง งบการเงินปี 2553 ของกลุ่มบริษัท ซ่ึงรวม

ในงบการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2554 เพื่อวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบนั้นได้ปรับปรุงแล้ว ผลกระทบตอ่

งบการเงิน 2554 และ 2553 มีดงัต่อไปน้ี  

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

ภาระผกูพนัของผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึ้น (116,066)  (102,412)  (53,625)  (46,616) 

กาํไรสะสม (ลดลง) (116,066)  (102,412)  (53,625)  (46,616) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด  

 วนัที่ 31 ธันวาคม        

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังานเพิม่ขึ้นส่งผลให ้        

ตน้ทุนขาย (เพิม่ขึ้น) (8,629)  (7,170)  (1,646)  (1,532) 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร (เพิ่มขึ้น) (5,873)  (5,023)  (5,363)  (4,614) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (ลดลง) (14,502)  (12,193)  (7,009)  (6,146) 

        

กาํไรต่อหุ้น (ลดลง)        

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.04)  (0.04)  (0.02)  (0.02) 

 

(ช) การบญัชีเกีย่วกบัการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดย

ใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

 

ภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในการให้เป็นรางวลัแกพ่นักงาน  

ตอ้งรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายพนกังาน  การถือปฏิบตัิดงักล่าวทาํให้ส่วนของผูถื้อหุ้นเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาที่พนักงาน

ไดรั้บรางวลัดงักล่าวอยา่งไม่มีเง่ือนไข  จาํนวนที่รับรู้เป็นค่าใชจ้่ายจะถูกปรับปรุงดว้ยจาํนวนของรางวลัซ่ึงสัมพนัธ์

กบัระยะเวลาการทาํงานและการไดรั้บสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขทางการตลาดที่คาดว่าจะเขา้เง่ือนไข จาํนวนซ่ึงรับรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายขึ้นอยูก่บัจาํนวนรางวลัที่เขา้เง่ือนไขระยะเวลาที่ทาํงาน และเง่ือนไขของผลงานที่ไม่เก ีย่วขอ้งกบัเง่ือนไข

ทางการตลาด ณ วนัที่ไดรั้บสิทธิ สาํหรับการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑส์าํหรับเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไข

การบริการหรือผลงาน มูลค่ายตุิธรรมของการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ณ วนัที่ให้สิทธิไดว้ดัมูลค่าเก ีย่วกบัเง่ือนไข

ดงักล่าวและไม่มีการปรับปรุงสาํหรับผลต่างระหว่างการคาดการณ์กบัผลที่เกดิขึ้นจริง  

 

การถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 2 ไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อกาํไรหรือกาํไรต่อ

หุ้นสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554  
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4 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 
 

นโยบายการบญัชีที่นาํเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบตัิโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

ยกเวน้ที่ไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสีย

ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม  
 

 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกจิการที่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกดิขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง

ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกจิการนั้น เพื่อได้มาซ่ึงประโยชน์

จากกจิกรรมของบริษทัยอ่ย  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัที่มีการควบคุมจนถึง

วนัที่การควบคุมส้ินสุดลง นโยบายการบญัชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปล่ียนตามความจาํเป็นเพื่อให้เป็นนโยบาย

เดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั 

 

บริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกจิการที่กลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก ีย่วกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัที่จะควบคุมนโยบายดงักล่าว  การมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั

ถูกสนันิษฐานว่ามีอยูเ่ม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการออกเสียงในกจิการอ่ืนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50  

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียของบริษัทที่ถูก

ลงทุน) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนที่เก ีย่วขอ้งกบัการซ้ือที่เกดิจากการทาํรายการดงักล่าว  

 

งบการเงินรวมไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษัท ภายหลังจากการ

ปรับปรุงนโยบายการบญัชีให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั นบัจากวนัที่มีอิทธิพลอยา่งมีนัยสําคญัจนถึง

วนัที่การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัส้ินสุดลง  เม่ือผลขาดทุนที่กลุ่มบริษทัไดรั้บปันส่วนจากบริษทัร่วมมีจาํนวนเกนิ

กว่าส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะ

ยาวใดๆจะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละหยดุรับรู้ส่วนผลขาดทุน  เวน้แต่กรณีที่กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมาย

หรือตอ้งจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนในนามบริษทัร่วม   
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกจิการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ้่ายที่ยงัไม่เกดิขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก

รายการระหว่างกจิการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรที่ยงัไม่เกดิขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก

รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกจิการที่ถูกลงทุนนั้น  ขาดทนุทีย่งั

ไม่เกดิขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรที่ยงัไม่เกดิขึ้นจริง แต่เท่าที่เม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกดิขึ้น 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกดิรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกดิจากรายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกดิรายการ  

 

กิจการในต่างประเทศ   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกจิการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่รายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของกจิการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนที่ใกล้เคียงกบัอัตรา ณ 

วนัที่เกดิรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนที่เกดิจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง

จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ค) เคร่ืองมอืทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์  
 

เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงในอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบี้ย  ที่เกดิจากกจิกรรมดาํเนินงาน  กจิกรรมจดัหาเงิน  และกจิกรรม

ลงทุน  เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้ อยา่งไรกต็าม  ตราสารอนุพนัธ์ที่ไม่เขา้เง่ือนไข 

การกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อคา้ 
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กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

และอตัราดอกเบี้ย ซ่ึงประกอบดว้ยสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ ย 

ซ่ึงไม่ไดมี้การรับรู้ในงบการเงิน ณ วนัที่ทาํสญัญา 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน

ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกจิกรรม

จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการชําระหน้ี และการคาดการณ์เก ีย่วกบัการชําระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ 
 

(ฉ) สินค้าคงเหลอื 
 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
 

 ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างผลิตคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ีย สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุโรงงานคาํนวณ

โดยใชว้ิธีเขา้กอ่นออกกอ่น  ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนที่ซ้ือ ตน้ทุนในการดัดแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้

สินคา้อยูใ่นสถานที่และสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ 

คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ียซ่ึงไดพ้ิจารณารวมการปัน

ส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกต ิ
 

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรก ิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ ําเป็น

โดยประมาณในการขาย  
 

(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วน

การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
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เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายตุิธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบกาํหนด  เงิน

ลงทุนที่ถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่ง

ราคาทุนที่ซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริงตลอดอายุของตราสาร

หน้ีที่เหลือ 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากทีถื่อไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ

ไวจ้นครบกาํหนด  เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนที่เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรง

เขา้ในกาํไรหรือขาดทุน  ในกรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะตอ้งบนัทึกดอกเบี้ยในกาํไรหรือขาดทนุโดย

วิธีอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินสุทธิที่ไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทนุ

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท์ี่เก ีย่วขอ้งที่เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีที่กลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนที่จาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนที่ยงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ั้งหมด 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้กอ่สงัหาริมทรัพยท์ี่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่

เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอยา่ง  ท ั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกจิหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ้่ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการกอ่สร้างที่กจิการกอ่สร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม

ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
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(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเวน้ที่ดินและ

อาคารที่แสดงด้วยราคาที่ตีใหม่  ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงกาํหนดจากการเกณฑ์การใช้งานของ

สินทรัพยท์ี่มีอยูจ่ริง ณ วนัที่มีการตีราคาใหม่หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมที่คาํนวณจากมูลค่ายุติธรรมนั้นและค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ที่เก ีย่วขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการกอ่สร้างสินทรัพยท์ี่กจิการ

กอ่สร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ที่เก ีย่วขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ

บูรณะสถานที่ต ั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  สาํหรับเคร่ืองมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ

ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์และ  

ถือเป็นทีดิ่น อาคาร และอุปกรณ์  

 

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทกึแตล่ะ

ส่วนประกอบที่มีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นที่เช่านั้นๆ ให้จดั

ประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ไดม้าโดยทาํสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์้วย

มูลค่ายตุิธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นต ํ่าที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หักด้วย

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าที่ชาํระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใชจ้่ายทางการเงิน และส่วนที่

จะหักจากหน้ีตามสญัญา เพื่อทาํให้อตัราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอตัราคงที่สาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ้่าย

ทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุน 
 

สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 
 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาที่มีความป็นอิสระอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อให้มัน่ใจว่าราคา

ตามบญัชีของสินทรัพยท์ี่ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากมูลค่ายตุิธรรม ณ วนัที่รายงาน 
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มูลค่าของสินทรัพยส่์วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนภายใต ้“ส่วนเกนิทุนจากการตีราคา

สินทรัพย”์ ยกเวน้กรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและรับรู้ขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนแล้ว จะบนัทึก

เฉพาะส่วนที่ตีมูลค่าเพิ่มในคร้ังหลงัที่เกนิกว่าส่วนที่เคยบนัทึกมูลค่าลดลงของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนั ในกรณีที่มูลคา่

ของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนสําหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจาํนวนที่ลดลง

มากกว่าส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพยท์ี่เคยบนัทึกไวค้ร้ังกอ่นในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์น

เดียวกนันั้น   ส่วนเกนิจากการตีราคาทรัพยสิ์นจะถูกตดับญัชี เท่ากบัผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท์ี่ตี

ราคาใหม่กบัค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์นราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปปรับเพิ่มบญัชีกาํไรสะสม  ในกรณีที่มี

การจาํหน่ายสินทรัพยท์ี่เคยตีราคาใหม่  ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท์ี่จาํหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงั

กาํไรสะสมและไม่รวมในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่กลุ่มบริษทัจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากรายการนั้น 

และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนที่ถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี  ตน้ทุนที่เกดิขึ้นในการซ่อมบาํรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกดิขึ้นเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เม่ือเกดิขึ้น 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หักดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ

ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน   20 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5 - 18 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ตดิต ั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน   3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ   5 ปี 
 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิม่ตดัจาํหน่ายไปสู่บญัชีส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับที่ดินและสินทรัพยท์ีอ่ยูร่ะหว่างการกอ่สร้าง 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยที่สุดทุกรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ ไดแ้กต่น้ทุนการไดม้าของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุไดส่้วนที่เกนิกว่ามูลค่ายตุิธรรมของ

สินทรัพยสุ์ทธินั้น  ค่าความนิยมติดลบจากการรวมธุรกจิไดแ้กมู่ลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที่ระบุได ้ส่วนที่เกนิ

กว่าตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยสุ์ทธินั้น  
 

ค่าความนิยมวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม  ค่าความนิยมไดถู้กทดสอบการดอ้ยค่าตามที่อธิบาย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ฎ)   ค่าความนิยมติดลบรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 
 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ที่กลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม

และขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือกอ่ให้เกดิประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต  โดยรวมเป็น

สินทรัพยท์ี่สามารถระบุไดท้ี่เก ีย่วขอ้งนั้น  ค่าใชจ้่ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท์ี่เกดิขึ้นภายในรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกดิขึ้น 
 

ค่าตัดจาํหน่าย 
 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยนาํราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนที่ใชแ้ทนราคาทุนหักดว้ยมูลค่าคงเหลือ  
 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบที่คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์

ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความ

นิยม โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 - 5 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาที่คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฎ) การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัที่รายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน

กรณีที่มีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท์ี่คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยท์ี่ไม่มี

ตวัตนที่มีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคนืทกุปี 

ในช่วงเวลาเดียวกนั   

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์น

เดียวกนัที่เคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงได้บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนที่บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเป็นผลต่าง

ระหว่างราคาทุนที่ซ้ือกบัมูลค่ายตุิธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หักขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายตุิธรรม 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์ี่ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดกอ่นคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นมูลค่าที่อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงทีมี่ตอ่สินทรัพย ์ 

สาํหรับสินทรัพยท์ี่ไม่กอ่ให้เกดิกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยท์ี่กอ่ให้เกดิเงินสดที่สินทรัพยน์ั้นเก ีย่วขอ้งดว้ย 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน จะถูกกลับรายการ   เม่ือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นใน

ภายหลงั  และการเพิ่มขึ้นนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  สําหรับ

สินทรัพยท์างการเงินที่บนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีที่จดัประเภทเป็นหลักทรัพยเ์ผื่อขาย การ

กลับรายการจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จ ัดประเภทเป็น

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์ี่

ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ที่เคยรับรู้ในงวดกอ่นจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ

ดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคาํนวณ

มูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกนิ

กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการด้อย

ค่ามากอ่น 

 

(ฏ) หน้ีสินที่มภีาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เก ีย่วกบัการเกดิหน้ีสิน ภายหลังจากการ

บนัทึกหน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด

หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 

 

(ฐ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซ่ึงกจิการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินที่

แน่นอนไปอีกกจิการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ

ผกูพนัโดยอนุมานที่จะตอ้งจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนกังานไดท้าํงานให้กบักจิการ  
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ที่กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกดิจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดกอ่น ๆ  ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั ท ั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตที่ยงัไม่รับรู้และ

มูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัที่รายงานจากพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบ

กาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัและมีสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ทีค่าด
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ว่าจะจ่าย การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ได้รับอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยที่ประมาณการไว ้  

 

เม่ือมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สดัส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เก ีย่วขอ้งกบัตน้ทุนบริการ

ในอดีตของพนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัที่ผลประโยชน์นั้นเป็น

สิทธิขาด  ผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบาํนาญ เป็น

ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกดิจากการทาํงานของพนักงานในปัจจุบนัและงวดกอ่น ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลด

กระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัและสุทธิจากมูลค่ายตุิธรรมของสินทรัพยท์ี่เก ีย่วขอ้ง อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ 

วนัที่รายงานจากพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระพูกพนัของกลุ่มบริท 

โดยคาํนวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์

ประกนัภยัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกดิขึ้น 
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจนเก ีย่วกบัการเลิกจา้ง และไม่

มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งกอ่นวนัเกษียณตามปกติ หรือการ

สนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือกลุ่มบริษัทเสนอให้มีการ

ออกจากงานโดยสมคัรใจ และมีความเป็นไปไดท้ี่จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั้น และสามารถประมาณจาํนวนของ

การยอมรับขอ้เสนอไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกนิกว่า 12 

เดือนนบัจากวนัที่รายงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ

พนกังานทาํงานให้ 
 

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกาํไร หากกลุ่ม

บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานที่จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที่พนกังานไดท้าํงาน

ให้ในอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์      
 

มูลค่ายตุิธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัที่ให้สิทธิแกพ่นกังานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายพนกังานพร้อมๆ ไปกบัการเพิ่มขึ้นใน

ส่วนของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  จาํนวนที่รับรู้เป็นค่าใชจ้่ายจะ

ถูกปรับปรุงเพื่อให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นที่แทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการที่เก ีย่วขอ้งและเง่ือนไขการ

ไดรั้บสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน พร้อมทั้งพิจารณาถึงโอกาสที่ผลการปฏิบตัิงานของพนกังานจะไม่เป็นไป

ตามเง่ือนไข 
 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต็่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายที่เกดิขึ้นในปัจจุบนัหรือที่กอ่ตวัขึ้นอัน

เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจะตอ้งถูกจ่ายไป

เพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้

อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนักอ่นคาํนึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนที่อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปร

ไปตามเวลาและความเส่ียงที่มีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนที่เพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นตน้ทุน

ทางการเงิน   
 

(ณ) รายได้ 
 

รายไดท้ี่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ที่มีนัยสําคญัไป

ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความ

ไม่แน่นอนที่มีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกจิจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า

ของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนที่เกดิขึ้นได้อย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนที่จะตอ้งรับคืน

สินคา้  รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือมีการให้บริการ 
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 รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

ค่าใช้จ่ายเร่ิมแรกที่เกดิขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกดิสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  

ค่าเช่าที่อาจเกดิขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกดิขึ้น 
 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัที่กลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 

ดอกเบีย้รับ 

 

ดอกเบี้ยรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใชจ้่ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเกดิขึ้น  ยกเวน้ใน

กรณีที่มีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา กอ่สร้าง 

หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวกอ่นที่จะนาํมาใชเ้องหรือเพื่อขาย  ดอกเบี้ยซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่า

การเงินบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 
 

ตน้ทุนการกูย้มืที่ไม่ไดเ้ก ีย่วกบัการไดม้า  การกอ่สร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท์ี่เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริง 
 

(ต) สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดําเนินงานบันทึกในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

ประโยชน์ที่ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอด

อายสุญัญาเช่า   
 

ค่าเช่าทีอ่าจเกดิขึ้นตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นต ํ่าทีต่อ้งจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ

การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
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การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 

ณ วนัที่เร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท์ี่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบตัิตามขอ้ตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั

การใชสิ้นทรัพยท์ี่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้กลุ่มบริษทัมี

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์

 

(ถ) ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนั  ซ่ึงไดแ้กภ่าษีที่คาดว่าจะจ่ายชําระโดย

คาํนวณจากกาํไรประจาํปีที่ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที่ประกาศใช ้ณ วนัที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง

ภาษีที่เก ีย่วกบัรายการในปีกอ่นๆ 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนั  กลุ่มบริษัทตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่

แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีที่ตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้งชาํระ  กลุ่มบริษทั เช่ือว่าได้ต ั้งภาษีเงินได้

คา้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท้ี่จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกดิจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การ

ตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้

สมมติฐาน และอาจจะเก ีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจเก ีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษัท

เปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที่มีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้คา้ง

จ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดที่เกดิการเปล่ียนแปลง 

 

5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกจิการเป็นบุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนักบักลุ่มบริษัทหาก

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคล

หรือกจิการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกนัหรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกจิการนั้ น การเก ี่ยวขอ้งกนัน้ีอาจเป็น

รายบุคคลหรือเป็นกจิการ 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ความสมัพนัธ์ที่มีกบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

 

ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง ลกัษณะความสัมพันธ์ 

 /สัญชาต ิ  

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 

บริษทั บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100  

บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100   

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จาํกดั ญี่ปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100   

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลที่มีอาํนาจและความรับผดิชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกจิกรรมตา่งๆ 

ของกจิการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั  

(ไม่ว่าจะทาํหนา้ที่ในระดบับริหารหรือไม่) 

 

รายการที่สาํคญักบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สรุปได้

ดงัน้ี 
 

 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม   2554  2553 

   (ล้านบาท) 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  131.6  199.9 

ผู้บริหารสําคญั      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร      

   ผลประโยชน์ระยะสั้น   29.3  28.3 

   ผลประโยชน์ระยะยาว   14.5  12.6 

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร   43.8  40.9 

    

    

    

    

    



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม   2554  2553 

   (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย      

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน  17.3  18.3 

ดอกเบี้ยรับ ราคาที่ตกลงตามสญัญา  14.6  29.2 

รายไดค้่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ ราคาที่ตกลงตามสญัญา  136.6  118.4 

ขายเศษจากการผลิต ราคาตลาด  3.8  7.4 

ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  0.2  2.6 

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน  1.2  1.4 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  1.1  11.3 

ผู้บริหารสําคญั      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร      

   ผลประโยชน์ระยะสั้น   36.1  34.6 

   ผลประโยชน์ระยะยาว   7.0  6.5 

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร   43.1  41.1 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  -  767 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  -  737 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก ี ่(1995) จาํกดั 51,602  80,503  2,158  4,997 

บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์        

 เอ็กซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั 51  -  -  - 

รวม 51,653  80,503  2,158  6,501 

    



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  21,518  17,820 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั -  -  10,082  13,708 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  1,708  4,549 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก ี ่(1995) จาํกดั 128  128  -  - 

รวม 128  128  33,308  36,077 

 
 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย    

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 440,000  310,000 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั 90,000  - 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 10,000  - 

รวม 540,000  310,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืแกบุ่คคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

และ 2553 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553 

 (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    

ณ วนัที่ 1 มกราคม  310,000  263,000 

เพิ่มขึ้น 1,570,000  1,034,000 

ลดลง (1,340,000)  (987,000) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 540,000  310,000 
    



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553 

 (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย    

ณ วนัที่ 1 มกราคม  -  528,636 

เพิ่มขึ้น -  - 

ลดลง -  (528,636) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  - 

 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแกบ่ริษทัยอ่ย คิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  
 

เม่ือวนัที่ 23 กนัยายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิยกเลิกสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวแกบ่ริษัท

สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั และ บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั และบริษทัได้รับชําระ

คืนเงินให้กูย้มืดงักล่าวครบถว้นแลว้ในเดือนกนัยายน 2553 

 

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

บริษัทร่วม        

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จาํกดั 6,140  2,348  -  - 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก ี ่(1995) จาํกดั 446  542  -  - 

 6,586  2,890  -  - 

        

เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  253  20 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั -  -  225  315 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  8  - 

รวม -  -  486  335 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

 44 

6 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 270  277  90  90 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 2,413  2,601  1,922  314 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 410,873  626,917  100,538  220,824 

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 53,663  370,000  53,663  170,000 

รวม 467,219  999,795  156,213  391,228 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท  456,684  999,795  156,213  391,228 

สกุลเงินเยน 10,535  -  -  - 

รวม 467,219  999,795  156,213  391,228 

 

7 ลูกหนีก้ารค้า  
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   

 หมายเหต ุ  2554  2553  2554  2553 

   (พันบาท) 

กจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 5          51,653  80,503  2,158  6,501 

กจิการอ่ืนๆ         823,501  1,054,064  243,950  411,079 

         875,154  1,134,567  246,108  417,580 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 

รวม         875,154  1,134,567  246,108  417,580 

         

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี  -  -  -  - 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

   2554  2553  2554  2553 

   (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั          

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ          51,653  80,503  2,158  6,501 

เกนิกาํหนดชาํระ :          

นอ้ยกว่า 3 เดือน   -  -  -  - 

3 - 12 เดือน   -  -  -  - 

มากกว่า 12  เดือน   -  -  -  - 

          51,653  80,503  2,158  6,501 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 

          51,653  80,503  2,158  6,501 
          

กจิการอืน่  ๆ          

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   815,505  1,041,173  239,169  406,705 

เกนิกาํหนดชาํระ :          

นอ้ยกว่า 3 เดือน   7,935  11,770  4,781  3,902 

3 - 12 เดือน   61  1,121  -  472 

มากกว่า 12  เดือน   -  -  -  - 

          823,501  1,054,064  243,950  411,079 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 

          823,501  1,054,064  243,950  411,079 
          

รวม          875,154  1,134,567  246,108  417,580 

 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแกลู่กคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

 

 46 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท  853,802  1,112,729  239,692  407,984 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 12,344  12,739  6,416  9,596 

สกลุเงินเยน 9,008  9,099  -  - 

รวม 875,154  1,134,567  246,108  417,580 

 

8 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 325,350  122,771  116,093  41,369 

งานระหว่างทาํ 102,388  74,412  4,690  3,321 

วตัถุดิบ 149,738  136,330  20,916  24,984 

วสัดุโรงงาน 118,827  80,286  34,298  33,155 

สินคา้ระหว่างทาง 50,489  45,162  116  16 

 746,792  458,961  176,113  102,845 

หัก ค่าเผือ่มูลคา่สินคา้ลดลง (30,058)  (16,173)  (6,353)  (3,545) 

สุทธิ 716,734  442,788  169,760  99,300 

 

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 1,852,018  1,252,018 

ซ้ือเงินลงทุน 9,543  600,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,861,561  1,852,018 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 

 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อย                

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 100  100  160,000  160,000  535,995  535,995  -  - 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 100  100  130,000  130,000  519,989  519,989  -  - 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั 100  100  785,000  785,000  796,034  796,034  -  - 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 100  -  9,543  -  9,543  -  -  - 

รวม         1,861,561  1,852,018  -  - 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที ่10 พฤษภาคม 2554 มีมติอนุมตัิจดัต ั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศญี่ปุ่ นในนาม “บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จาํกดั” 

เพื่อสนบัสนุนขอ้มูลดา้นการตลาดของกลุ่มลูกคา้ญี่ปุ่ น โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 25 ลา้นเยน โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 เยน บริษัทได้

ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าวในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั จากเดิม 185 ลา้นบาท เป็น 

785 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 60 ลา้นหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัที่ 3 ธนัวาคม 2553 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

 งบการเงินรวม 

 2554  2553 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 140,555  114,467 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย               9,966  30,619 

รายไดเ้งินปันผล (5,571)  (4,531) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 144,950  140,555 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

วิธีราคาทุน 

 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

  

เงินปันผลรับ 

 2554 2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                   

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท                   

   แซนด์ จาํกดั 21.25 21.25  72,000  72,000  15,300  15,300     34,607  32,143  (1,530)  (1,531) 

บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั 20.00 20.00  150,000  150,000  30,807  30,807   110,343  108,412  (4,041)  (3,000) 

        46,107  46,107  144,950  140,555  (5,571)  (4,531) 

 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2554 ซ่ึงตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ที่จดัทาํขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของ

บริษทัดงักล่าว 
 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2554 ซ่ึงตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ที่จดัทาํขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั

ดงักล่าว 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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11 เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 

     งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั 

ลกัษณะของ

ธุรกจิ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุ้น ราคาทุน 

   2554 2553 2554  2553 

   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั นิชินโบะ สมบูรณ์           

ออโตโมทีฟ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

  อะไหล่รถระบบ 

  เบรค 732,600 2.90 2.90 21,250  21,250 

บริษทั สมบูรณ์ โซมิค

แมนู-แฟคเจอร่ิง จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

  อะไหล่รถ 

 

300,000 

 

1.80 

 

1.80 

 

5,401 

 

 

 

5,401 

รวม     26,651  26,651 

 

12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เป็นที่ ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานของบริษัทย่อย ซ่ึงได้ถูกนําไปวางเป็น

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทับางส่วน ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินของผูป้ระเมินอิสระ เม่ือวนัที่       

9 สิงหาคม 2553 เป็นจาํนวนเงิน 112.49 ลา้นบาท (2553: 114.94 ล้านบาท) 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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13 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน  

อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้าง

อ่ืน  

เคร่ืองจกัร 

และ 

อุปกรณ์

โรงงาน  

เคร่ือง

ตกแต่ง 

ติดตั้ง และ

เคร่ืองใช้

สาํนักงาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์

ระหว่าง

กอ่สร้างและ

ติดตั้ง  

 

 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน /ราคาประเมินใหม่  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 944,989  975,934  4,739,957  91,532  31,644  405,421  7,189,477 

เพิ่มข้ึน 13  22,893  44,114  13,384  189  794,334  874,927 

โอน -  99,235  572,375  7,767  754  (680,131)  - 

จาํหน่าย -  (256)  (143,492)  (4,320)  (1,860)  -  (149,928) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  และ              

   1 มกราคม 2554 945,002  1,097,806  5,212,954  108,363  30,727  519,624  7,914,476 

เพิ่มข้ึน 104,987  2,071  99,241        12,096  1,745  1,863,737  2,083,877 

โอน  -  346,003  1,799,593      9,828  -  (2,155,424)  - 

จาํหน่าย -  (159)  (60,114)          (711)  (3,879)   (80)  (64,943) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 1,049,989  1,445,721  7,051,674       129,576  28,593  227,857  9,933,410 

              

ค่าเส่ือมราคา              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 -  244,208  2,585,711  79,917  25,309  -  2,935,145 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  76,293  291,160  3,286  3,275  -  374,014 

โอน  -  -  -  -  -  -  - 

จาํหน่าย -  (155)  (8,833)  (4,299)  (1,857)  -  (15,144) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  และ              

   1 มกราคม 2554 -  320,346  2,868,038  78,904  26,727  -  3,294,015 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  62,560  473,473         17,309  2,349  -  555,691 

โอน  -  -  -  -  -  -  - 

จาํหน่าย -            (102)  (56,370)  (709)  (3,879)  -  (61,060) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554             -  382,804  3,285,141  95,504  25,197  -  3,788,646 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน  

อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้าง

อ่ืน  

เคร่ืองจกัร 

และ 

อุปกรณ์

โรงงาน  

เคร่ือง

ตกแต่ง 

ติดตั้ง และ

เคร่ืองใช้

สาํนักงาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์

ระหว่าง

กอ่สร้างและ

ติดตั้ง  

 

 

 

รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 944,989  731,726  2,096,100  11,615  -  405,421  4,189,851 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  58,146  -  6,335  -  64,481 

 944,989  731,726  2,154,246  11,615  6,335  405,421  4,254,332 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  และ              

   1 มกราคม 2554              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 945,002  777,460  2,279,310  29,459  -  519,624  4,550,855 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  65,606  -  4,000  -  69,606 

 945,002  777,460  2,344,916  29,459  4,000  519,624  4,620,461 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษัท 1,049,989  1,062,917  3,707,984  34,071  624  227,857  6,083,442 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  58,550  -  2,772  -  61,322 

 1,049,989  1,062,917  3,766,534  34,071  3,396  227,857  6,144,764 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน  

อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้าง

อ่ืน  

เคร่ืองจกัร 

และ 

อุปกรณ์

โรงงาน  

เคร่ือง

ตกแต่ง 

ติดตั้ง และ

เคร่ืองใช้

สาํนักงาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์

ระหว่าง

กอ่สร้างและ

ติดตั้ง  

 

 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน /ราคาประเมินใหม่  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 106,598  253,256  1,519,024  36,908  18,576  272,342  2,206,704 

เพิ่มข้ึน -  44  13,215  6,821  23  6,020  26,123 

โอน -  30,345  217,970  27  753  (249,095)  - 

จาํหน่าย -  (272)  (82)  (1,184)  -  -  (1,538) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ              

   1 มกราคม 2554 106,598  283,373  1,750,127  42,572  19,352  29,267  2,231,289 

เพิ่มข้ึน -  347  21,496  6,473  1,746  372,928  402,990 

โอน  -  14,448  346,238  1,216  -  (361,902)  - 

จาํหน่าย -  -  (165)  (72)      (1,550)   (80)  (1,867) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 106,598  298,168  2,117,696  50,189  19,548  40,213  2,632,412 

              

ค่าเส่ือมราคา              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 -  48,257  842,138  24,999  13,288  -  928,682 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  14,501  154,082  6,668  2,738  -  177,989 

โอน -  -  -  -  -  -  - 

จาํหน่าย -  (20)  (80)  (1,169)  -  -  (1,269) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ              

   1 มกราคม 2554 -  62,738  996,140  30,498  16,026  -  1,105,402 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  14,556  163,172  8,727  2,075  -  188,530 

โอน  -  -  -  -  -  -  - 

จาํหน่าย -  -  (140)  (72)     (1,550)  -  (1,762) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 -  77,294  1,159,172  39,153  16,551  -  1,292,170 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน  

อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้าง

อ่ืน  

เคร่ืองจกัร 

และ 

อุปกรณ์

โรงงาน  

เคร่ือง

ตกแต่ง 

ติดตั้ง และ

เคร่ืองใช้

สาํนักงาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์

ระหว่าง

กอ่สร้างและ

ติดตั้ง  

 

 

 

รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 106,598  204,999  676,886  11,909  -  272,342  1,272,734 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  5,288  -  5,288 

 106,598  204,999  676,886  11,909  5,288  272,342  1,278,022 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ              

   1 มกราคม 2554              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 106,598  220,635  753,987  12,074  -  29,267  1,122,561 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  3,326  -  3,326 

 106,598  220,635  753,987  12,074  3,326  29,267  1,125,887 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 106,598  220,873  958,524  11,036  624  40,213  1,337,868 

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  2,373  -  2,373 

 106,598  220,873  958,524  11,036  2,997  40,213  1,340,241 

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทักอ่นหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวน

แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 มีจาํนวน 1,041.5 ลา้นบาท (2553: 930.8 ล้านบาท) 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ดินของบริษัทย่อยมูลค่า 123.7 ล้านบาท เป็นที่ดินที่บริษัทย่อยยงัไม่ได้รับโอน

กรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ซ่ึงการโอนจะเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาจะซ้ือจะขายที่ดินดงักล่าว 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยมีเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาขายและเช่าทางการเงินกลบัคืน โดยมีมูลค่า

สุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 58.6 ลา้นบาท (2553: 65.6 ล้านบาท) 
 

บริษัทและบริษัทย่อยได้นําที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกนัสินเช่ือที่ได้รับจาก

ธนาคารพาณิชย ์
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ในระหว่างปี 2554 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของโครงการก ่อสร้างอาคารและติดตั้ ง

เคร่ืองจกัรจาํนวน 13.2 ลา้นบาท (2553: 4.1 ล้านบาท) ตน้ทุนการกูย้มืน้ีเป็นตน้ทุนการกูย้มืที่เกดิจากเงินกูท้ี่กูม้าเพื่อ

วตัถุประสงคท์ ัว่ไปแต่บริษทัไดน้าํมาใชใ้นโครงการน้ี โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอัตราถัวเฉล่ีย

ถ่วงนํ้ าหนกัของเงินกูย้มืดงักล่าวในอตัราร้อยละ 3.43 ถึง 4.43 ต่อปี (2553: อัตราร้อยละ 3.01 ถึง 4.99 ต่อปี) 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ดัสินใจที่จะปฏิบตัิตามประกาศสภาวิชาชีพฉบบัที่ 18/2554 เร่ืองการบนัทึกบญัชีเม่ือมีการ

ตีราคาใหม่ ซ่ึงหากบริษทัคาํนวณค่าเส่ือมราคาจากมูลค่าที่ตีราคาใหม่ กาํไรสําหรับปีและกาํไรต่อหุ้นข ั้นพื้นฐาน

ของผูถื้อหุ้นจะมีการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี: 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554  2553  2554  2553 

กาํไรสาํหรับปีลดลง (พนับาท) 9,941  11,129  2,196  3,445 

กาํไรต่อหุ้นข ั้นพื้นฐานลดลง (บาท) (0.03)  (0.04)  (0.01)  (0.01) 
 

14 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 งบการเงินรวม 

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  

ซอฟทแ์วร์

ระหว่างติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 28,020  12,254  40,274 

เพิ่มขึ้น 10,075  36,276  46,351 

โอน  23,546  (23,546)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553  และ 1 มกราคม  2554 61,641  24,984  86,625 

เพิ่มขึ้น 9,027  5,555  14,582 

โอน  27,164         (27,164)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 97,832  3,375  101,207 

      

ค่าตัดจําหน่าย      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 16,920  -  16,920 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 7,187  -  7,187 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม  2554 24,107  -  24,107 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี         13,170  -          13,170 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 37,277  -  37,277 
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 งบการเงินรวม 

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  

ซอฟทแ์วร์

ระหว่างติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 11,100  12,254  23,354 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 37,534  24,984  62,518 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 60,555  3,375  63,930 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  

ซอฟทแ์วร์

ระหว่างติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทนุ      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 13,985  1,430  15,415 

เพิ่มขึ้น 2,395  11,794  14,189 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553  และ 1 มกราคม  2554 16,380  13,224  29,604 

เพิ่มขึ้น 4,092  4,307  8,399 

โอน 13,552  (13,552)  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 34,024  3,979  38,003 
      

ค่าตัดจําหน่าย      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 4,044  -  4,044 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 2,642  -  2,642 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม  2554 6,686  -  6,686 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5,589  -  5,589 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 12,275  -  12,275 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2553 9,941  1,430  11,371 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 1 มกราคม 2554 9,694  13,224  22,918 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 21,749  3,979  25,728 
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15 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน        

เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร        

ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  861  -  - 
        

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - ทรัสตรี์ซีท        

ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 141,354  26,520  -  - 
        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี        

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 373,289  255,996  155,312  94,414 
        

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 16,841  16,710  334  1,094 

รวมหนี้สินส่วนทีห่มุนเวยีน 531,484  300,087  155,646  95,508 

        

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงิน        

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 2,628,133  2,083,737  916,359  778,557 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 25,713  41,553  687  20 

รวมหนี้สินส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 2,653,846  2,125,290  917,046  778,577 

        

รวม 3,185,330  2,425,377  1,072,692  874,085 
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หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชําระ ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคมไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  514,643  283,377  155,312  94,414 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 1,840,124  1,528,066  681,217  560,114 

ครบกาํหนดหลงัจากห้าปี 788,009  555,671  235,141  218,443 

รวม 3,142,776  2,367,114  1,071,670  872,971 
 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ทรัสตรี์ซีทมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ MMR (Money markrt rate) ต่อปี  
 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จาํกดัว่าจะจ่ายเงินปันผลได้

ต่อเม่ือไม่กระทบต่อการรักษาสดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชําระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามที่ธนาคาร

กาํหนด  
 

เม่ือวนัที่ 28 กนัยายน 2553 บริษัทและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาปรับโครงสร้างวงเงินสินเช่ือใหม่กบัธนาคารใน

ประเทศแห่งหน่ึง ประกอบด้วยวงเงินกูย้ืมระยะยาวและเงินกูย้ืมระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ดาํเนินงานและโครงการลงทุนใหม่ในอนาคต วงเงินสินเช่ือใหม่มีมูลค่ารวม 3,804 ลา้นบาท และมีอายุสัญญา 8 ปี 

ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดช้าํระคืนเงินกูร้ะยะยาวที่เหลืออยูก่บัธนาคารผูใ้ห้กูเ้ดิมแลว้ทั้งจาํนวนด้วยเงินสินเช่ือ

ใหม่ เพื่อปิดสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารดงักล่าว 
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เม่ือวนัที่ 26 สิงหาคม 2553 บริษทัไดท้าํสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) มูลค่าสญัญา 500 ลา้น

บาท อายสุญัญา 8 ปี เพื่อบริหารความเส่ียงจากตน้ทุนทางการเงินของเงินกูร้ะยะยาวของบริษทัมูลค่า 901 ล้านบาท 

สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 29 กนัยายน 2553 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืดงักล่าวที่ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 133.7 ลา้นบาท 

 (2553: 894 ล้านบาท) 
 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวใหม่ค ํ้าประกนัโดยที่ดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 
 

เน่ืองมาจากในปลายปี 2554 กลุ่มบริษทัไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชําระหน้ี ตามสัญญาปรับ

โครงสร้างวงเงินสินเช่ือใหม่ ซ่ึงฝ่ายบริหารไดเ้จรจาต่อรองกบัธนาคารแห่งหน่ึง ส่งผลให้ธนาคารได้ออกจดหมาย

ผอ่นปรนการผดิเง่ือนไขทางการเงินภายใตส้ญัญาเงินกูย้มืในเดือนธนัวาคม 2554 สาํหรับงบการเงินปี 2554 
 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2554  2553 

 มูลค่า

อนาคต

ของ

จาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีต้อง

จ่าย  

มูลค่า

อนาคต

ของ

จาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีต้อง

จ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18,790   (1,949)  16,841  19,655  (2,945)  16,710 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี

แต่ไม่เกนิห้าปี 

 

     26,533 

  

(820) 

  

25,713 

  

45,450 

  

(3,897) 

  

41,553 

รวม 45,323  (2,769)  42,554  65,105  (6,842)  58,263 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554  2553 

 มูลค่า

อนาคต

ของ

จาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีต้อง

จ่าย  

มูลค่า

อนาคต

ของ

จาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีต้อง

จ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 388  (54)  334  1,249  (155)  1,094 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี

แต่ไม่เกนิห้าปี 

 

731 

  

(44) 

  

687 

  

23 

  

(3) 

  

20 

รวม 1,119  (98)  1,021  1,272  (158)  1,114 

 

นอกเหนือจากเคร่ืองจกัรซ่ึงได้มาภายใตส้ัญญาขายและเช่าทางการเงินกล ับคืน บริษ ัทและบริษ ัทย่อยได้ทาํ

สัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของกจิการโดยมีกาํหนดการชําระค่าเช่า

เป็นรายเดือน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ปี ถึง 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิก

ไม่ได ้

 

 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เป็นสกุลเงินบาท 

 

16 เจ้าหนีก้ารค้า 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2554  2553  2554  2553 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 5 6,586  2,890  -  - 

บุคคลหรือกจิการอ่ืนๆ  914,893  1,061,894  269,645  348,529 

รวม  921,479  1,064,784  269,645  348,529 

 

 

 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

สกุลเงินบาท  778,207  938,314  259,535  329,980 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 91,489  80,077  4,095  4,010 

สกุลเงินเยน 51,783  46,393  6,015  14,539 

รวม 921,479  1,064,784  269,645  348,529 

 

17 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 172,622  196,847  43,738  61,361 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้ 6,727  2,886  -  - 

อ่ืนๆ 109  -  109  - 

รวม 179,458  199,733  43,847  61,361 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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18 ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน  

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  2554  2553  2554  2553 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ 

        

โครงการผลประโยชน์  116,066  102,412  53,625  46,616 

         

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม         

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

โครงการผลประโยชน์  14,502  13,568  7,009  6,521 
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ ั้งแต่วนัที่ 1 

มกราคม 2554 ผลกระทบต่องบการเงินไดเ้ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฉ) ตามที่กล่าวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฉ) กลุ่มบริษทัไดเ้ลือก ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานใหม่โดยการปรับยอ้นหลงั และไดป้รับงบ

การเงินปีกอ่นแลว้  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จบาํนาญพนักงานตามขอ้กาํหนด

ของพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่

พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์        

   ณ วนัที่ 1 มกราคม 102,412  90,219  46,616  40,470 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (848)  (1,375)        -            (375) 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั และดอกเบี้ย 14,502  13,568           7,009            6,521 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์        

   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 116,066  102,412  53,625  46,616 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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ค่าใชจ้่ายที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 9,663  9,315  4,802  4,608 

ดอกเบี้ยจากภาระผกูพนั 4,839  4,253  2,207  1,913 

รวม 14,502  13,568  7,009  6,521 

 

ค่าใชจ้่ายดงักล่าวขา้งตน้รับรู้รายการตอ่ไปน้ีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนขาย 8,629  8,197  1,646  1,626 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 5,873  5,371  5,363  4,895 

รวม 14,502  13,568  7,009  6,521 
 

 

   

 

ขอ้สมมุตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้ าหนกั) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553  2554  2553 

 (ร้อยละ) 

อตัราคดิลด  4.75  4.75  4.75  4.75 

การเพิม่ขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 

โครงการบาํเหน็จบาํนาญเพิม่ขึ้นในอนาคต 2.50  2.50  2.50  2.50 

 

 ขอ้สมมติฐานเก ีย่วกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติที่เผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  

 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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19 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

 

โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท 

เม่ือวนัที่ 19 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิให้มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แกพ่นกังานที่

อยูใ่นระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั) โดยบริษัทจะ

ให้ผลตอบแทนแกพ่นกังานที่อยูใ่นระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัเพื่อซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทั ทั้งน้ี บริษทั

ไดท้าํหนงัสือเพื่อแจง้รายละเอียดเก ีย่วกบัโครงการฯให้แกพ่นกังานดงักล่าวในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554 

ลกัษณะที่สําคญัของหุ้นสามญัตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท 

อายขุองโครงการต่อเน่ือง: 4 ปี นบัจากวนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังแรก 

จาํนวนของหุ้นสามญัที่เสนอขาย: จาํนวนรวมทั้งส้ินไม่เกนิ 1,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้นละ 1 

บาท บริษทัจะทาํการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเน่ือง  

ราคาเสนอขายต่อหุ้น: บริษทัจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในแต่ละคร้ังที่ราคาตลาด 

 “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 15 วนัทาํ

การติดต่อกนักอ่นวนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในแต่ละคร้ัง 

เง่ือนไขการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน: 1)  พนักงานตามโครงการฯที่จะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องมี

สถานะเป็นพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทัยอ่ย ณ วนัที่มีการ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในแต่ละคร้ัง 

2)  จาํนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่พนกังานแต่ละรายจะได้รับในแต่ละปี

ขึ้นอยูก่บัผลประเมินที่ไดจ้ากตวัช้ีวดัผลการปฏิบตัิงาน (KPIs) ใน

แต่ละปีซ่ึงจะแจง้ให้ทราบเป็นรายปีตามรอบระยะเวลาที่เก ีย่วขอ้ง

ตามหลกัเกณฑพ์ิจารณาของบริษทั  

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษทัจะทาํการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1) บริษทัจะทาํการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคร้ังแรกภายใน 1 ปี 

นบัจากวนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ่มทุนให้แกพ่นกังานตามโครงการฯ โดยหุ้นสามญัเพิม่ทนุ

ที่จะเสนอขายในปีแรกน้ีจะมีจาํนวนรวมกนัไม่เกนิร้อยละ 35 ของ

จาํนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายภายใตโ้ครงการฯ 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 
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2) บริษทัจะทาํการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลือทั้งหมดภายใน 

3 ปีนบัจากวนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังแรก 

ขอ้ผูกพนัระหว่างบริษัทและพนักงาน

ของบริษัทในการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน : 

พนกังานที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนตามโครงการฯ จะถูกห้ามขายหุ้นที่ไดรั้บจดัสรรในแต่ละคราว 

เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัที่ได้รับกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามโครงการฯ (Lock up period) 

จากผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทประจาํปี 2554 และผลการปฏิบตัิงานตามตวัช้ีวดั (KPIs) ที่เกดิขึ้นจริงไม่

เป็นไปตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ ทาํให้บริษทัไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้กบัพนกังานได ้คณะกรรมการบริษัทจึง

พิจารณาไม่รับรู้บริการที่ได้รับเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนพนักงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และจาก

ผลกระทบดงักล่าวมีผลทาํให้โครงการฯส้ินสุดลง ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที่ ทจ 32/2551 เร่ือง 

การเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน  
 

20 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลคา่หุ้น

ต่อหุ้น 

 2554  2553 

  จาํนวนหุ้น  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุ้น  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน          

ณ วนัที่ 1 มกราคม          

- หุ้นสามญั 1  340,000  340,000  300,000  300,000 

ลดหุ้นสามญั 1  (77)  (77)  -  - 

ออกหุ้นใหม่ 1  -  -  40,000  40,000 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามญั 1  339,923  339,923  340,000  340,000 

          

ทุนที่ออกและชําระแล้ว          

ณ วนัที่ 1 มกราคม          

- หุ้นสามญั 1  339,923  339,923  300,000  300,000 

ออกหุ้นใหม่ 1  -  -  39,923  39,923 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามญั 1  339,923  339,923  339,923  339,923 
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ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท เม่ือวนัที่  20 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม  

300 ลา้นบาท เป็น 340 ลา้นบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจาํนวน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท และมี

รายละเอียดการจดัสรร คือ จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจาํนวน 25 ลา้นหุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบแสดงสิทธิในการซ้ือ

หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดแ้ละจาํนวน 15 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขายให้แกบุ่คคลในวงจาํกดั ท ั้งน้ีมีผูถื้อใบแสดงสิทธิใน

การซ้ือหุ้นเพิ่มทุนมาใชสิ้ทธิจาํนวน 24.92 ลา้นหุ้น ในราคาการใชสิ้ทธิหุ้นละ 14 บาท และการขายให้แกบุ่คคลใน

วงจาํกดัจาํนวน 15 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 21.80 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์

เม่ือวนัที่ 22 กนัยายน 2553 
 

ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท เม่ือว ันที่  19 เมษ ายน 2554 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม  

340,000,000 บาท เป็น 339,923,287 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 76,713 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

เป็นจาํนวนเงิน 76,713 บาท เพื่อตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่ไดก้อ่นการเพิ่มทุนตาม

พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัที ่

4 พฤษภาคม 2554 
 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุ้นส่วนเกนิน้ีต ั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกนิมูลค่าหุน้น้ี

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

21 สํารอง 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหน้ีสินจากการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิของบริษทั 
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ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในการตรีาคาสินทรัพย์ใหม่ 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจา้ของประกอบด้วยผลรวมของการ

เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการ

ขายหรือจาํหน่าย 

 

 22 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกจิการหลกัในส่วนงานธุรกจิเดียว คือ ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึง

พิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกจิเพียงส่วนงานเดียว 

 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 

 

กลุ่มบริษัทดําเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มบริษัทมีส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

 

23 กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัต ั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน

ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุก

เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน

โดยผูจ้ดัการกองทุนที่ไดรั้บอนุญาต 
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24 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ้่ายตามหนา้ที่ ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 990,549  898,237  321,322  298,992 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 555,312  438,389  192,026  179,619 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองที่ใชไ้ป 3,268,676  2,353,254  1,138,694  1,062,495 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 224,994  66,758  70,531  16,875 

ตน้ทุนทางการเงิน 119,731  110,751  44,115  67,226 

อ่ืน ๆ 932,456  1,703,583  211,956  291,666 

รวมค่าใช้จ่าย 6,091,718  5,570,972  1,978,644  1,916,873 

 

25 ภาษีเงินได้ 
 

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัรารัษฎากรฉบบัที่ 387 พ.ศ.2544 ลงวนัที่ 5 

กนัยายน 2544 และฉบบัที่ 421 พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 11 ตุลาคม 2547 ให้สิทธิทางภาษีแกบ่ริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํหรับบริษทัที่นาํหลกัทรัพยข์องตนมาจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตรา    

ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สําหรับกาํไรสุทธิทางภาษี เป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบญัชีต่อเน่ืองกนันับแต่รอบ

ระยะเวลาบญัชีแรกที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใชบ้งัคบั 
 

จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกจิการน้อยกว่าจาํนวนภาษี

เงินไดท้ี่คาํนวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดกาํไรสุทธิตามบญัชีสาํหรับปีเน่ืองจาก 
 

(ก) กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิในจาํนวนที่เป็นสาระสําคญั ซ่ึงเกดิจากธุรกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โดย

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมดงักล่าวไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้
 

(ข) ความแตกต่างระหว่างการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางบญัชีกบัรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทางภาษี 
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26 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก ีย่วกบั ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

 

(ก) ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรที่ไดรั้บอนุมตัิโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกจิการที่ได้รับการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกจิการนั้น เป็นจาํนวนไม่เกนิจาํนวนเงินลงทุน

โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน 

 

(ค) ให้ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิที่ไดจ้ากการประกอบกจิการที่ไดรั้บการ

ส่งเสริมมีกาํหนดเวลาห้าปี นบัแต่วนัที่ส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข)  

 

เน่ืองจากเป็นกจิการที่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนด

ตามที่ระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

รายไดท้ี่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  

 2554  2553 

 กจิการท่ีได้รับ

การส่งเสริม 

 กจิการท่ีไม่ได้

รับการ

ส่งเสริม 

  

 

รวม 

 กจิการท่ี

ได้รับการ

ส่งเสริม 

 กจิการท่ี

ไม่ได้รับการ

ส่งเสริม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ขายต่างประเทศ 59,859  218,991  278,850  52,361  157,942  210,303 

ขายในประเทศ 3,568,226  3,888,480  7,456,706  3,066,279  4,016,535  7,082,814 

รายได้อ่ืน 47,050  312,694  359,744  25,815   329,981  355,796 

ตดัรายการระหว่างกนั     (1,212,725)  (314,906)  (1,527,631)  (901,519)  (331,063)  (1,232,582) 

รวมรายได้ 2,462,410  4,105,259  6,567,669  2,242,936  4,173,395  6,416,331 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554  2553 

 กจิการท่ี 

ได้รับการ

ส่งเสริม 

 กจิการท่ีไม่ได้รับ

การส่งเสริม 

  

 

รวม 

 กจิการท่ี

ได้รับการ

ส่งเสริม 

 กจิการท่ี

ไม่ได้รับการ

ส่งเสริม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ขายต่างประเทศ 42,481  16,388  58,869  52,361  11,599  63,960 

ขายในประเทศ 1,369,154  693,702  2,062,856  1,290,957  815,111  2,106,068 

รายได้อ่ืน 22,766             202,470  225,236  17,203  198,815  216,018 

รวมรายได้ 1,434,401  912,560  2,346,961  1,360,521  1,025,525  2,386,046 

 

27 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุ้นข ั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีที่เป็น

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที่ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั  

(ขั้นพืน้ฐาน) 

 

408,164 

  

759,150 

  

326,740 

  

430,423 

จาํนวนหุ้นสามญัทีอ่อก ณ วนัที ่1 มกราคม 339,923  300,000  339,923  300,000 

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจาํหน่ายวนัที่ 22 กนัยายน 2553 -  11,047  -  11,047 

จํานวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก        

   (ขั้นพืน้ฐาน) 339,923  311,047  339,923  311,047 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.20  2.44  0.96  1.38 
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28 เงินปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัที่ 19 เมษายน 2554 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมตัิการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 169.96 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่าย

ให้แกผู่ถื้อหุ้นในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2554 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจดัสรรกาํไรเป็น

เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 118.97 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แกผู่ ้

ถือหุ้นในระหว่างเดือนกนัยายน 2554 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวนัที่ 20 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล สาํหรับผลการดาํเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 120 

ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกจิการที่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน(BOI),ทั้งจาํนวน โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่าย

ให้แกผู่ถื้อหุ้นเม่ือวนัที่ 19 สิงหาคม 2553 
 

29 เคร่ืองมอืทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบี้ยและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ

ทางการที่เป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนที่สาํคญัของธุรกจิของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล

ของระดบัความเส่ียงที่ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนที่เกดิจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความ

เส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มั่นใจว่ามี

ความสมดุลระหว่างความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมั่น

ของตลาดและกอ่ให้เกดิการพฒันาของธุรกจิในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทนุ 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกจิกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน

ไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แกผู่ถื้อหุ้นสามญั 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบี้ย หมายถึงความเส่ียงที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงที่จะเกดิในอนาคตของอตัราดอกเบี้ ยใน

ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบี้ยของเงินกูย้มืส่วนใหญ่

มีอตัราคงที่ กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบี้ยที่เกดิจากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 15) กลุ่มบริษทัไดล้ดความ

เส่ียงดงักล่าวโดยทาํให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกดิจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงที่ และใช้เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็น

ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ย เพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงที่เกดิจากความผนั

ผวนของอตัราดอกเบี้ยที่เกดิจากหลกัทรัพยท์ี่เป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 

  

อตัราดอกเบี้ยของเงินให้กูย้มื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม และระยะที่ครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2554          

 หมุนเวียน          

  เงินให้กูย้มืระยะสั้นแกบ่ริษัทยอ่ย 3.0 – 4.8  540,000  -  -  540,000 

รวม   540,000  -  -  540,000 

          

ปี 2553          

 หมุนเวียน          

  เงินให้กูย้มืระยะสั้นแกบ่ริษัทยอ่ย 2.9 – 3.6  310,000  -  -  310,000 

รวม   310,000  -  -  310,000 
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อตัราดอกเบี้ยของหน้ีสินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ ย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกาํหนดชําระหรือ

กาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2554          

หมุนเวียน           

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  514,643  -  -  514,643 

ไม่หมุนเวียน          

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  -  1,840,124  788,009  2,628,133 

รวม   514,643  1,840,124  788,009  3,142,776 
          

    

ปี 2553          

หมุนเวียน           

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  283,377  -  -  283,377 

ไม่หมุนเวียน          

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  -  1,528,066  555,671  2,083,737 

รวม   283,377  1,528,066  555,671  2,367,114 
 

 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2554          

หมุนเวียน           

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  155,312  -  -  155,312 

ไม่หมุนเวียน          

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  -  681,217  235,142  916,359 

รวม   155,312  681,217  235,142  1,071,671 
          

ปี 2553          

หมุนเวียน           

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  94,414  -  -  94,414 

ไม่หมุนเวียน          

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  -  560,114  218,443  778,557 

รวม   94,414  560,114  218,443  872,971 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกดิจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ที่เป็น

เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัจะพิจารณาทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ

ไม่เกนิหน่ึงปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  สัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัที่รายงานเป็นรายการที่เก ีย่วขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศในงวดถดัไป 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ

มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  2554  2553  2554  2553 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ 7  12,344  12,739  6,416  9,596 

เจา้หน้ีการคา้ 16  (91,489)  (80,077)  (4,095)  (4,010) 

ยอดบัญชีในงบดุลที่มคีวามเส่ียง                                        (79,145)  (67,338)  2,321  5,586 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                                      -  -  -  - 

ยอดความส่ียงคงเหลอืสุทธิ                                 (79,145)  (67,338)  2,321  5,586 

      

เงินเยน    

เงินฝากธนาคาร 6  10,535  -  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ 7  9,008  9,099  -  - 

เจา้หน้ีการคา้ 16  (51,783)  (46,393)  (6,015)  (14,539) 

เจา้หน้ีอ่ืน   620  -  -  - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17  1,363  -  -  - 

ยอดบัญชีในงบดุลที่มคีวามเส่ียง                                        (30,257)  (37,294)  (6,015)  (14,539) 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                                      -  -  -  - 

ยอดความส่ียงคงเหลอืสุทธิ                                 (30,257)  (37,294)  (6,015)  (14,539) 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงที่ลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแกก่ลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขที่ตกลง

ไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ  โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายที่ขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัที่รายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง

จากสินเช่ือที่เป็นสาระสาํคญั  ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน

แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้

คาดว่าจะเกดิผลเสียหายที่มีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดให้เพียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื่อทาํให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

การกาํหนดมูลค่ายุติธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัทกาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายตุิธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที่ผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์

หรือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะที่ท ั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนั

ไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี่ไม่มีความเก ีย่วขอ้งกนั วตัถุประสงค์ของการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย

มูลค่ายตุิธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพิ่มเติมเก ีย่วกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายตุิธรรมถูกเปิดเผยใน

หมายเหตุที่เก ีย่วขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินให้กูย้ืม

และเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบี้ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี้ยในตลาด บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายตุิธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

มูลค่ายตุิธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ยถือตามราคาอา้งอิงของคู่สญัญา ณ วนัที่รายงาน 
 

มูลค่ายตุิธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 มีมูลค่าสุทธิ 440.34 ลา้นบาท  
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30 ภาระผูกพันกบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 2554  2553  2554  2553 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพันรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        

ที่ดิน 36.0  55.4  -  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 154.8  303.7  -  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.6  0.3  0.3  0.3 

งานกอ่สร้างอาคาร 1.6  144.4  1.6  1.6 

รวม 193.0  503.8  1.9  1.9 

        

ภาระผกูพันตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีย่กเลกิไม่ได้        

ภายในหน่ึงปี 59.3  23.2  10.2  15.6 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 96.4  24.8  9.5  18.2 

หลงัจากห้าปี -  -  -  - 

รวม 155.7  48.0  19.7  33.8 

        

ภาระผกูพันอ่ืน  ๆ        

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  61.1  48.0  14.0  13.3 

รวม 61.1  48.0  14.0  13.3 

 

บริษทัไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดย

บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึง โดยไม่รวมตน้ทุนวตัถุดิบสําหรับ

สินคา้ที่บริษทัผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 

5 ปี 
 

บริษทัไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็กทุบ

ขึ้นรูปโดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3 ของตน้ทุนกระบวนการทุบขึ้นรูป โดยไม่รวมตน้ทุน

วตัถุดิบสาํหรับสินคา้ที่บริษทัผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้ก

เป็นระยะเวลา 5 ปี 
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บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต

งานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึงโดยไม่รวมตน้ทุน

วตัถุดิบสาํหรับสินคา้ที่บริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษัทย่อยมีสิทธิต่อ

สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ

ผลิตงานหล่อโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 1 ล้านเยน สัญญามีอายุ 5 ปี โดย

ส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอตัราดอกเบี้ ยของ

เงินกูร้ะยะยาวมูลค่าสญัญา 434.4 ลา้นบาท (2553: 487.5 ล้านบาท) จากอตัราดอกเบี้ยลอยตวัเป็นอัตราคงที่ตามที่

ระบุไวใ้นสญัญา 
 

31 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 

ในระหว่างปี 2554 บริษทัไดฟ้้องร้องบริษทัในประเทศสองแห่ง เน่ืองจากผดิสญัญาจา้งพฒันาโปรแกรมและสญัญา

อนุญาตให้ใชสิ้ทธิ เป็นจาํนวนเงิน 35.6 ลา้นบาท โดยจาํเลยรายหน่ึงไดฟ้้องแยง้บริษทัเป็นจาํนวนเงิน 50 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 การฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด และผลของการฟ้องร้องยงัไม่สามารถทราบได้ บริษัท

จึงมิไดต้ ั้งค่าเผือ่ความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง 
 

32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัที ่10 พฤศจิกายน  2554 มีมติอนุมตัิจดัต ั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศ

ไทยในนาม “บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จาํกดั” เพื่อผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ โดยมีทุนจด

ทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษัทได้

ดาํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในเดือนมกราคม 2555 
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33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ได้ใช้     
 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัที่รายงาน เน่ืองจาก

ยงัไม่มีการบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่กาํหนดให้ถือปฏิบตัิกบังบการเงิน

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  
 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เร่ือง 

ปีที่มีผล

บงัคบัใช ้
   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 12  ภาษีเงินได ้ 2556 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2556 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกจิการ 
 

34 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการในงบการเงินของปี 2553 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัรายการในงบการเงินของปี 2554 

ดงัน้ี  

 2553 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 

 

 

กอ่นจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

กอ่นจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

สินคา้คงเหลือ 531,030  (88,242)  442,788  137,250  (37,950)  99,300 

อะไหล่เคร่ืองจกัร -  88,242  88,242  -  37,950  37,950 

ลูกหน้ีอ่ืน -  73,170  73,170  -  8,895  8,895 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 92,923  (73,170)  19,753  10,785  (8,895)  1,890 

   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัธุรกจิของกลุ่มกจิการมากกว่า 
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