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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล 

3 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 

4 ลูกหน้ีการคา้  

5 สินคา้คงเหลือ 

6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

8 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

9 อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

11 เจา้หน้ีการคา้ 

12 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

13 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ย 

14 การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

15 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

16 กาํไรต่อหุ้นข ั้นพื้นฐาน 

17 ภาระผกูพนักบับคุคลหรือกจิการที่ไม่เก ีย่วขอ้งกนั 

18 หน้ีสินที่อาจเกดิขึ้น 

19 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 

20 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลเงินน้ี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมตัิใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัที ่11 พฤษภาคม 2555 

 

1 ข้อมูลทั่วไป 
  

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

ที่อยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือน มกราคม 2548 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวด ไดแ้ก ่บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 25.50) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่

จดัต ั้งขึ้นในประเทศไทย และกลุ่มตระกูลกติะพาณิชย ์(ถือหุ้นร้อยละ 24.28)  

 

บริษทัดาํเนินธุรกจิหลกัเก ีย่วกบัการผลิตเพลารถกระบะและที่รองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษัทย่อย 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 

 

  ประเทศ  

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ที่กจิการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

บริษัทย่อยทางตรง   2555 2554 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต ์

  ไทย 100 100 

บริษทั บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง      

โปรดักส์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล  

แจแปน จาํกดั 

สนับสนุนขอ้มูลทางด้าน 

  การตลาด 

ญี่ปุ่ น 100 100 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลย ี

จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 

  ยานยนต  ์

ไทย 100 - 
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2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏบิัต ิ

  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 

งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่เก ีย่วขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลที่

เก ีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลที่ได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว 

ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับปี

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 

 

นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณที่ใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกบัการถือปฏิบตัิใน             

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 

 

 (ข) สกลุเงินที่นําเสนองบการเงิน  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ที่ระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค)     การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ 

การประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงาน

จาํนวนเงินที่เก ีย่วกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ้่าย  ผลที่เกดิขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว ้

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณอย่างมีนัยสําคญัในการถือปฏิบตัิตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบตัิ

เช่นเดียวกนัในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554  
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การใช้วจิารณญาณ 

 

การใชว้ิจารณญาณสาํหรับการถือปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนัยสําคญัต่อจาํนวนเงินที่

รับรู้ในงบการเงินระหว่างกาลมีดงัต่อไปน้ี 

 

การจัดประเภทคลังสินค้าส่วนท่ีให้เช่า 

 

กลุ่มบริษัทได้แบ่งให้เช่าคลังสินคา้ที่ว่างแต่มิได้จดัคลังสินคา้ดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน

เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมิไดมี้วตัถุประสงคท์ี่จะถือไวเ้พื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพยใ์น

ระยะยาวหรือเพื่อให้เช่า ดงันั้นจึงจดัสินทรัพยด์งักล่าวเป็นสินทรัพยใ์ห้เช่าในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การประมาณการ 

 

การวัดมูลค่าหนีสิ้นโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไว้ 

 

การคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานที่กาํหนดไวน้ั้นอ่อนไหวต่อสมมุติฐานของอัตรามรณะและ

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 12 

 

3        รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกจิการเป็นบุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนักบักลุ่มบริษัท 

หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัตอ่

บุคคลหรือกจิการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยที่กลุ่มบริษทัมีการควบคุม

เดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก ีย่วขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกจิการ 

  

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 อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั ญี่ปุ่ น เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100   

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุ้นร้อยละ 100  
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รายการที่สาํคญักบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 

2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 

 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม   2555  2554 

   (ล้านบาท) 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  20.3  35.2 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ      

    ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน   15.8  13.3 

    ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน   3.8  3.6 

    รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   19.6  16.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 

ช่ือกจิการ 
 

ประเทศทีจ่ัดตั้ง 

 

ลกัษณะความสัมพันธ์ 

 /สัญชาต ิ  

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลที่มีอาํนาจและความรับผดิชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกจิกรรมตา่งๆ 

ของกจิการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของกจิการ (ไม่ว่าจะทาํ

หนา้ที่ในระดบับริหารหรือไม่) 
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   2555  2554 

   (ล้านบาท) 

บริษัทย่อย      

รายไดเ้งินปันผล   100.4  - 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน  4.4  4.8 

ดอกเบี้ยรับ ราคาที่ตกลงตามสญัญา  6.8  2.6 

รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริหาร

จดัการ 

 

ราคาที่ตกลงตามสญัญา 

  

44.8 

  

34.1 

ขายเศษจากการผลิต ราคาตลาด  -  1.4 

ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  -  0.2 

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน  0.3  0.3 

ดอกเบี้ยจ่าย ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  0.4  - 

      

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  0.7  0.7 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ      

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน   13.6  12.6 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน   2.0  0.7 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั   15.6  13.3 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก ี ่(1995) จาํกดั 29,273  51,602  344  2,158 

บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์        

 เอ็กซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั 50  51  -  - 

รวม 29,323  51,653  344  2,158 

        

ลูกหน้ีการอ่ืน-กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่        

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั 10  -  -  - 

บริษัทย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  19,017  21,518 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั -  -  10,810  10,082 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  12,163  1,708 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก ี ่(1995) จาํกดั 128  128  -  - 

รวม 138  128  41,990  33,308 

        

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

     31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

     2555  2554 

     (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั     500,000  440,000 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั     200,000  90,000 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั     10,000  10,000 

รวม     710,000  540,000 

        



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืแกบ่ริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มี

ดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2555  2554 

 (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน    

ณ วนัที่ 1 มกราคม  540,000  310,000 

เพิ่มขึ้น 700,000  - 

ลดลง (530,000)  - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 710,000  310,000 

 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันกบับริษัทย่อย งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2555  2554 

 (พันบาท) 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน    

ณ วนัที่ 1 มกราคม  -  - 

เพิ่มขึ้น 100,000  - 

ลดลง (100,000)  - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม -  - 

 

 

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษัทร่วม        

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จาํกดั 6,599  6,140  -  - 

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก ี ่(1995) จาํกดั 261  446  -  - 

รวม 6,860  6,586  -  - 

        



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั        

บริษัทย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  2  253 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั -  -  631  225 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  -  8 

รวม -  -  633  486 

        

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแกบ่ริษทัยอ่ย คิดดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  

 

4 ลูกหนีก้ารค้า  

 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   

  

หมายเหต ุ

 31  มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

 31 มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

   (พันบาท) 

กจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 3  29,323          51,653  344  2,158 

กจิการอ่ืนๆ   1,574,009        823,501  553,048  243,950 

รวม   1,603,332        875,154  553,392  246,108 

          
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

  

 

 31 มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

 31 มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

   (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั          

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   29,323         51,653  344  2,158 

เกนิกาํหนดชาํระ :          

นอ้ยกว่า 3 เดือน   -  -  -  - 

3 - 12 เดือน   -  -  -  - 

มากกว่า 12  เดือน   -  -  -  - 

   29,323         51,653           344  2,158 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 

         29,323  51,653           344  2,158 

          

กจิการอืน่  ๆ          

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   1,511,927  815,505  494,270  239,169 

เกนิกาํหนดชาํระ :          

นอ้ยกว่า 3 เดือน   61,651  7,935  58,778  4,781 

3 - 12 เดือน   417  61  -  - 

มากกว่า 12  เดือน                 14  -  -  - 

สุทธิ   1,574,009      823,501  553,048  243,950 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 

     1,574,009  823,501  553,048  243,950 

          

รวม   1,603,332  875,154  553,392  246,108 

 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแกลู่กคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 สินค้าคงเหลอื 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

 31 มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 274,188  325,350  77,450  116,093 

งานระหว่างทาํ 101,354  102,388  13,958  4,690 

วตัถุดิบ 161,628  149,738  27,583  20,916 

วสัดุโรงงาน 99,064  118,827  33,924  34,298 

สินคา้ระหว่างทาง 47,922  50,489  122  116 

 684,156  746,792  153,037  176,113 

หัก ค่าเผือ่มูลคา่สินคา้ลดลง (23,634)  (30,058)  (6,371)  (6,353) 

สุทธิ 660,522  716,734  146,666  169,760 

 

6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555  2554 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 1,861,561  1,852,018 

ซ้ือเงินลงทุน        100,000  - 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 1,961,561  1,852,018 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดังน้ี 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

สัดส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดส้ินสุดสามเดือน 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อย                

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

บริษทั บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จาํกดั 100  100  130,000  130,000  519,989  519,989  100,358  - 

บริษทั อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จาํกดั 100  100  785,000  785,000  796,034  796,034  -  - 

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

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลย ีจาํกดั 100  -  100,000  -  100,000  -  -  - 

รวม         1,961,561  1,861,561  100,358  - 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 มีมติอนุมัติจัดตั้ งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทยในนาม “บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จาํกดั” เพ่ือผลิตและ

จาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามัญจาํนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทย่อย

ดังกล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในเดือนมกราคม 2555 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2554 มีมติอนุมตัิจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศญ่ีปุ่นในนาม “บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน จาํกดั” เพ่ือสนับสนุน

ขอ้มูลด้านการตลาดของกลุ่มลูกคา้ญ่ีปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 25 ลา้นเยน โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 เยน บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้ ง

บริษทัยอ่ยดังกล่าวในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555  2554 

 (พันบาท) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 144,950  140,555 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 3,200  12,709 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 148,150  153,264 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 

 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

ราคาทุน 

 

วิธีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับสาํหรับ 

สามเดือนส้ินสุดวนัที ่

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2555 2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทร่วม                   

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท                   

   แซนด์ จาํกดั 21.25 21.25  72,000  72,000  15,300  15,300  35,459  34,607  -  - 

บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั 20.00 20.00  150,000  150,000  30,807  30,807  112,691  110,343  -  - 

        46,107  46,107  148,150  144,950  -  - 

 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที ่31 มีนาคม 2555 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 ที่จดัทาํขึ้นโดย

ฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 ที่จดัทาํขึ้นโดย

ฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 

     งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกจิ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุ้น ราคาทุน 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

   2555 2554 2555  2554 

  (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั นิชินโบะ สมบูรณ์           

ออโตโมทีฟ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย

อะไหล่รถ 

ระบบเบรค 732,600 2.90 2.90 21,250  21,250 

บริษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนู-

แฟคเจอร่ิง จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย

อะไหล่รถ 

 

300,000 

 

1.80 

 

1.80 

 

5,401 

 

 

 

5,401 

รวม     26,651  26,651 

 

9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เป็นที่ดินที่ไม่ไดใ้ชใ้นการดําเนินงานของบริษัทย่อย มีมูลค่ายุติธรรมจากการ

ประเมินของผูป้ระเมินอิสระ เม่ือวนัที่ 9 สิงหาคม 2553กเป็นจาํนวนเงิน 114.94ดล้านบาท ซ่ึงบริษัทย่อยแห่ง

หน่ึงไดน้าํที่ดินตามราคาทุนมูลค่า 4.61 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จาํหน่ายและโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554

มีดงัน้ี 
 

   งบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม งบการเงินรวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 7,914,476  2,231,289 

ซ้ือเพิ่ม 885,365  30,423 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (1,550)  (1,550) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2554 8,798,291  2,260,162 

    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 9,933,410  2,632,412 

ซ้ือเพิ่ม 186,015  13,579 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (11,577)  (94) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 10,107,848  2,645,897 
    

ค่าเส่ือมราคา    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554 3,294,015  1,105,402 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 123,595  42,943 

ค่าเส่ือมราคาส่วนที่ตีเพิ่ม 2,294  542 

ค่าเส่ือมราคาส่วนที่จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (1,550)  (1,550) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2554 3,418,354  1,147,337 
    

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555 3,788,646  1,292,170 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 170,208  51,825 

ค่าเส่ือมราคาส่วนที่ตีเพิ่ม 2,442  547 

ค่าเส่ือมราคาส่วนที่จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (9,342)  (91) 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 3,951,954  1,344,451 
    

    

    



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม งบการเงินรวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และวนัที่ 1 มกราคม 2555 6,144,764  1,340,242 

ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2555 6,155,894  1,301,446 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่ ดินของบริษัทย่อยมูลค่า 123.7cล้านบาท เป็นที่ ดินที่บริษัทย่อยยงัไม่ได้รับโอน

กรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ซ่ึงการโอนจะเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาจะซ้ือจะขายที่ดินดงักล่าว 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 บริษทัยอ่ยมีเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาขายและเช่าทางการเงินกลบัคืน โดยมีมูลค่า

สุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 56.8 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 58.6 ล้านบาท) 
 

บริษทัและบริษัทย่อยได้นําที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกนัสินเช่ือที่ได้รับจาก

ธนาคารพาณิชย ์
 

ในระหว่างปี 2554กบริษัทย่อยได้รวมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของโครงการกอ่สร้างอาคารและติดตั้ง

เคร่ืองจกัรจาํนวน 3.6 ลา้นบาท ตน้ทุนการกูย้มืน้ีเป็นตน้ทุนการกูย้ืมที่เกดิจากเงินกูท้ี่กูม้าเพื่อโครงการกอ่สร้าง

โรงงานของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และเพื่อวตัถุประสงคท์ ัว่ไปแต่บริษทัได้นํามาใช้ในโครงการน้ี โดยคาํนวณจาก

อตัราการตั้งขึ้นเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของเงินกูย้มืดงักล่าวในอตัราร้อยละ 3.68 ถึง 4.08 ต่อปี  

 
11 เจ้าหนีก้ารค้า  

 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   

  

หมายเหต ุ

 31  มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

 31 มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

   (พันบาท) 

กจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั 3  6,860  6,586  -  - 

กจิการอ่ืนๆ   1,346,198  914,893  447,003  269,644 

รวม   1,353,058  921,479  447,003  269,644 

 

 
 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน  

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 31  มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

 31 มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน        

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ        

โครงการผลประโยชน์ 117,383  116,066  52,977  53,625 

         

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุน  

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน       

โครงการผลประโยชน์ 3,821  3,625  1,840  1,752 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนด

ของพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน

แกพ่นกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ  

   วนัที่ 1 มกราคม 

 

116,066 

  

102,412 

  

53,625 

  

46,616 

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (2,504)  -  (2,488)      - 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั และดอกเบี้ย 3,821  3,625  1,840  1,752 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ  

   วนัที่ 31 มนีาคม 117,383  106,037  52,977  48,368 

 

ค่าใชจ้่ายที่รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั 2,457  2,415  1,211  1,200 

ดอกเบี้ยจากภาระผกูพนั 1,364  1,210  629  552 

รวม 3,821  3,625  1,840  1,752 

 

 

ค่าใชจ้่ายที่รับรู้ในรายการตอ่ไปน้ีในงบกาํไรขาดทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนขาย 2,311  2,157  463  411 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,510  1,468  1,377  1,341 

รวม 3,821  3,625  1,840  1,752 

 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมุตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้ าหนกั) 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม

2554 

 31 มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม

2554 

 (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 

 

 ขอ้สมมุติเก ีย่วกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิตทิี่เผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  

 

13 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

  8(พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน        

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน          

ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั        

   - ตัว๋สัญญาใช้เงิน 160,000  -  50,000  - 

   - ทรัสตรี์ซีท 3,937  141,354  -  - 
        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

       

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 401,230  373,289  155,357  155,312 
        

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 17,056 

 

16,841 

 

319 

 

334 

รวมหนี้สินส่วนทีห่มุนเวยีน 582,223  531,484  205,676  155,646 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

  11(พันบาท) 

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงิน        

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 2,638,471  2,628,133  892,600  916,359 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 21,360  25,713  606  687 

รวมหนี้สินส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 2,659,831  2,653,846  893,206  917,046 

        

รวม 3,242,054  3,185,330  1,098,882  1,072,692 

 

หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระได้

ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  564,630  514,643  205,357  155,312 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี 1,658,107  1,840,124  825,038  681,217 

ครบกาํหนดหลงัจากห้าปี 980,901  788,009  67,562  235,142 

รวม 3,203,638  3,142,776  1,097,957  1,071,671 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบี้ยร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 
 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จาํกดัว่าจะจ่ายเงินปันผลได้

ต่อเม่ือไม่กระทบต่อการรักษาสดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามที่ธนาคาร

กาํหนด  
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกูย้ืมดังกล่าวที่ยงัมิได้เบิกใช้เป็นจาํนวน 239 ล้านบาท 

(31 ธันวาคม 2554: 133.7 ล้านบาท) 
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วงเงินสินเช่ือระยะยาวคํ้าประกนัโดยที่ดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

 

ตามสญัญาปรับโครงสร้างวงเงินสินเช่ือ บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบตัิตามเง่ือนไขระหว่างการใชสิ้นเช่ือ เช่น 

การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน ตามที่กาํหนดในสญัญา  

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัที่ 31 มีนาคมและ 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2555  31 ธันวาคม 2554 

 

มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีต้อง

จ่าย 

 

มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีต้อง

จ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18,383  (1,327)  17,056  18,790  (1,949)  16,841  

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี

แต่ไม่เกนิห้าปี 

 

21,757 

  

(397) 

  

21,360 

  

26,533 

 

(820) 

  

     25,713 

รวม 40,140  (1,724)  38,416  45,323  (2,769)  42,554 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2555  31 ธันวาคม 2554 

 

มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีต้อง

จ่าย 

 

มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีต้อง

จ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 365  (46)  319  388  (54)  334 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี

แต่ไม่เกนิห้าปี 639  (33)  606 

  

731 

  

(44) 

  

687 

รวม 1,004  (79)  925  1,119  (98)  1,021 
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นอกหนือจากเคร่ืองจกัรซ่ึงได้มาภายใตส้ัญญาขายและเช่าทางการเงินกลับคืน บริษัทและบริษัทย่อยได้ทาํ

สัญญาเช่าการเงินกบับริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดาํเนินงานของกจิการโดยมีกาํหนดการชาํระ

ค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ถึง 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่

บอกเลิกไม่ได ้

 

 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 

เป็นสกุลเงินบาท 

 

14 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 

โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท 
 
 เม่ือวนัที่ 19 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก ่

พนกังานที่อยูใ่นระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั) 

โดยบริษทัจะให้ผลตอบแทนแกพ่นกังานที่อยูใ่นระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัเพื่อซ้ือหลักทรัพยข์อง

บริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดท้าํหนงัสือเพื่อแจง้รายละเอียดเก ีย่วกบัโครงการฯให้แกพ่นกังานดงักล่าวในระหว่างเดือน

กรกฎาคม 2554 

 

ลกัษณะที่สําคญัของหุ้นสามญัตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษทั 
 
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 
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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 

2) บริษทัจะทาํการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลือทั้งหมดภายใน 

3 ปีนบัจากวนัที่มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังแรก 

ขอ้ผกูพนัระหว่างบริษทัและพนกังาน

ของบริษทัในการเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน : 

พนกังานที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนตามโครงการฯ จะถูกห้ามขายหุ้นที่ไดรั้บจดัสรรในแต่ละคราว 

เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัที่ได้รับกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามโครงการฯ (Lock up period) 

 

 จากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัประจาํปี 2554 และผลการปฏิบตัิงานตามตวัช้ีวดั (KPIs) ที่เกดิขึ้นจริงไม่

เป็นไปตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ ทาํให้บริษทัไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้กบัพนกังานได ้คณะกรรมการบริษทั

จึงพิจารณาไม่รับรู้บริการที่ไดรั้บเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนพนักงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และจาก

ผลกระทบดงักล่าวมีผลทาํให้โครงการฯส้ินสุดลง ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที่ ทจ 32/2551 

เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน  

 

 อยา่งไรกต็ามที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2555 ยงัมีความประสงค์ที่จะเสนอขาย 

หุ้นสามญัเพิ่มทุน จาํนวน 1,800,000 หุ้นให้แกพ่นกังานที่อยูใ่นระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัและหรือ

บริษทัยอ่ย ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย (รวมถึงพนกังานซ่ึงดํารงตาํแหน่งกรรมการ) ซ่ึงมีรายละเอียด

และเขื่อนไขโครงการตามเดิม โดยที่ประชุมมีมติอนุมตัิโครงการดงักล่าว 
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15 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกจิการหลกัในส่วนงานธุรกจิเดียว คือ ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ดงันั้นฝ่ายบริหารจึง

พิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกจิเพียงส่วนงานเดียว 

ส่วนงานภูมศิาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มบริษัทมีส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

 

16 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นข ั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 คาํนวณจากกาํไรสําหรับ

งวดที่เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัที่ออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดย แสดงการ

คาํนวณดงัน้ี 

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีาคม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั         

   (ขั้นพืน้ฐาน) 206,891  212,546  257,324  125,891 

จํานวนหุ้นสามญัที่ออกจําหน่ายแล้ว 339,923  339,923  339,923  339,923 

        

กาํไรต่อหุ้น(ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.61  0.63  0.76  0.37 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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17 ภาระผูกพันกบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

   31 มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

 31 มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

   (ล้านบาท) 

ภาระผกูพันรายจ่ายฝ่ายทุน          

สญัญาที่ยงัไม่ไดรั้บรู้          

ที่ดิน   42.6  36.0  9.8  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   199.0  154.8  -  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  0.3  0.6  0.3  0.3 

งานกอ่สร้างอาคาร  1.6  1.6  1.6  1.6 

รวม   243.5  193.0  11.7  1.9 

 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

   31 มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

 31 มีนาคม 

2555 

 31 ธนัวาคม 

2554 

   (ล้านบาท) 

ภาระผกูพันตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีย่กเลกิไม่ได้         

ภายในหน่ึงปี   121.5  59.3  8.9  10.2 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกนิห้าปี  83.5  96.4  8.2  9.5 

หลงัจากห้าปี  -  -  -  - 

รวม  205  155.7  17.1  19.7 

 

ภาระผกูพันอ่ืน  ๆ         

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร   61.1  61.1  14.0  14.0 

รวม  61.1  61.1  14.0  14.0 

 

บริษทัไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึง

โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึง โดยไม่รวมตน้ทุนวตัถุดิบ

สาํหรับสินคา้ที่บริษทัผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็น

ระยะเวลา 5 ปี 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็ก

ทุบขึ้นรูปโดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3 ของตน้ทุนกระบวนการทุบขึ้นรูป โดยไม่รวม

ตน้ทุนวตัถุดิบสาํหรับสินคา้ที่บริษทัผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษัทมีสิทธิต่อ

สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ

ผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึงโดยไม่รวม

ตน้ทุนวตัถุดิบสาํหรับสินคา้ที่บริษทัยอ่ยผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษัทย่อยมี

สิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

บริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกบับริษัทแห่งหน่ึงในต่างประเทศaเพื่อ

กระบวนการผลิตงานหล่อโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 1 ลา้นเยน สญัญา

มีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 บริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอัตราดอกเบี้ ย

ของเงินกูร้ะยะยาวมูลค่าสญัญา 419 ลา้นบาท (2554: 434 ล้านบาท) จากอัตราดอกเบี้ ยลอยตวัเป็นอัตราคงที่

ตามที่ระบุไวใ้นสญัญา 
 

18 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 

ในระหว่างปี 2554 บริษทัไดฟ้้องร้องบริษทัในประเทศสองแห่ง เน่ืองจากผิดสัญญาจา้งพฒันาโปรแกรมและ

สญัญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ เป็นจาํนวนเงิน 35.6 ลา้นบาท โดยจาํเลยรายหน่ึงไดฟ้้องแยง้บริษทัเป็นจาํนวนเงิน 50 

ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2555 การฟ้องร้องดังกล่าวยงัไม่ส้ินสุด และผลของการฟ้องร้องยงัไม่สามารถ

ทราบได ้บริษทัจึงมิไดต้ ั้งค่าเผือ่ความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง 
 

19  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2555 มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2554 สําหรับ

ผลการดาํเนินงานของปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท  คิดเป็นจาํนวนเงิน 153 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจาก

กจิการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)dทั้งจาํนวน ทั้งน้ีได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัที่ 9 

สิงหาคม 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจาํนวนเงิน 119 ลา้นบาท ดงันั้นส่วนที่คงเหลือในอตัราหุ้นละ 0.10 

บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 34 ลา้นบาท มีกาํหนดจ่ายให้แกผู่ถื้อหุ้นในวนัที่ 14 พฤษภาคม 2555 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 3/2555 เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2555 ได้มีมติให้บริษัทย่อยแห่งหน่ึงเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนจากเดิม 160 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่ เป็นหุ้นสามัญ

จาํนวน 1.36 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 250 บาท 
 

20 การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการในงบการเงินของปี 2554 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคล้องกบัรายการในงบการเงินของปี 

2555 ดงัน้ี 

  

 2554 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 

 

 

กอ่นจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

กอ่นจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            
            

สินทรัพย์หมุนเวยีน            

อะไหล่เคร่ืองจกัร -  59,992  59,992  -  13,751  13,751 
            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน            

อะไหล่เคร่ืองจกัร 120,302  (59,992)  60,310  50,453  (13,751)  36,702 

   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกบัธุรกจิของกลุ่มกจิการมากกว่า 
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