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หมายเหตุ สารบญั 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 
3 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 ลูกหน้ีการคา้  
5 สินคา้คงเหลือ 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
8 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
9 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
11 เจา้หน้ีการคา้ 
12 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
13 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
14 สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 
15 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
16 กาํไรต่อหุน้ 
17 เงินปันผล 
18 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
19 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
21 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลเงินน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2555 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
  

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2548 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 25.50) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 23.82)  
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
 
  ประเทศ  
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ทีก่จิการจัดตั้ง บริษทัถอืหุ้นร้อยละ 
   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
   2555 2554 

บริษทัย่อยทางตรง     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว
อุตสาหกรรม จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

  ไทย 100 100 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ 
จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล  
แจแปน จาํกดั 

สนบัสนุนขอ้มูลทางดา้น 
  การตลาด 

ญ่ีปุ่น 100 100 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

ไทย 100 - 
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2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทยฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบ
การเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 งบ
การเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงินประจาํปีแต่เนน้การใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวกบั
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยนาํเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้น การ
อ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 

 
นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน             
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 

 (ข) สกลุเงินทีนํ่าเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษใน    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
(ค)     การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 

 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวน
เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 
ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  
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การใช้วจิารณญาณ 
 
การใชว้ิจารณญาณสาํหรับการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงินระหวา่งกาลมีดงัต่อไปน้ี 

 
การจัดประเภทคลงัสินค้าส่วนท่ีให้เช่า 
 
กลุ่มบริษทัไดแ้บ่งให้เช่าคลงัสินคา้ท่ีว่างแต่มิไดจ้ดัคลงัสินคา้ดงักล่าวเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเน่ืองจาก
กลุ่มบริษทัมิไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะถือไวเ้พื่อหาประโยชน์จากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยใ์นระยะยาวหรือ
เพื่อใหเ้ช่า ดงันั้นจึงจดัสินทรัพยด์งักล่าวเป็นสินทรัพยใ์หเ้ช่าในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การประมาณการ 
 
การวัดมลูค่าหนีสิ้นโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไว้ 
 
การคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไวน้ั้นอ่อนไหวต่อสมมุติฐานของอตัรามรณะและการ
เพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 12 
 
การเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงาน 
 
การคาํนวณค่าใชจ้่ายจากการให้สิทธิในหุ้นสามญัที่เสนอขายให้กบัพนกังานของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูกกาํหนดดว้ย
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบตัิงานจากผลประกอบการของกลุ่มบริษทัและผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคล
ในแต่ละปี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 14 

 
3        รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนั
หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี  
 
 ประเทศทีจ่ัดตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100  
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100  
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยถือหุน้ร้อยละ 20 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยถือหุน้ร้อยละ 21.25 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ 
ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะทาํ
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2555 และ 2554 สรุปไดด้งัน้ี 
 
 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน   2555  2554 
   (ล้านบาท) 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  24.8  96.1 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั      
    ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน   9.8  10.1 
    ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน   -  0.3 
    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   9.8  10.4 

      
 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน   2555  2554 
   (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย      
ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน  5.7  4.8 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  4.3  3.7 
รายไดค่้าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  44.8  34.1 
ขายเศษจากการผลิต ราคาตลาด  -  0.7 
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  0.2  - 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน  0.4  0.3 
      
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  0.7  0.3 
      
      
      
 
 
 

     



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2555  2554 
   (ล้านบาท) 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั      
    ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน   7.2  8.5 
    ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน   -  0.3 
    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   7.2  8.8 

 
 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน   2555  2554 
   (ล้านบาท) 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  74.1  131.6 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั      
    ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน   35.9  34.8 
    ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน   2.0  1.0 
    ค่าใชจ่้ายสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายให ้
        กบัพนกังาน 

  
4.7  - 

    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   42.6  35.8 

      
 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน   2555  2554 
   (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย      
รายไดเ้งินปันผล   100.4  - 
ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน  14.9  13.9 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  16.8  9.2 
รายไดค่้าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  134.5  102.4 
ขายเศษจากการผลิต ราคาตลาด  -  2.7 
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  0.2  0.2 
 
 

     



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน   2555  2554 
   (ล้านบาท) 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน  1.1  0.9 
ดอกเบ้ียจ่าย ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  0.5  - 
    
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  1.1  1.1 
ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั      
    ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน   28.6  32.8 
    ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน   2.0  1.0 
    ค่าใชจ่้ายสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายให ้
        กบัพนกังาน 

  
4.7  - 

    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   35.3  33.8 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
 
ลูกหน้ีการค้า-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 37,040 51,602 294 2,158 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์     
 เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั - 51 - - 
รวม 37,040 51,653 294 2,158 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ลูกหน้ีอ่ืน-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่        
บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั 10 - - - 
บริษทัย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 17,611 21,518 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 10,773 10,082 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 12,268 1,708 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั - - 42 - 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 128 128 - - 
รวม 138 128 40,694 33,308 

     

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
     30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
     2555  2554 
   (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั   160,000 440,000 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั   200,000 90,000 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั   30,000 10,000 
รวม   390,000 540,000 

        
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 
 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  2554 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  540,000 310,000 
เพิ่มข้ึน 250,000      1,030,000 
ลดลง (400,000) (930,000) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 390,000 410,000 

 
เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 57 - 
บริษัทร่วม     
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 11,933 6,140 - - 
กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 151 446 - - 
รวม 12,084  6,586  57  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เจ้าหน้ีอ่ืน – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท) 

        

บริษัทย่อย    
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 249 253 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 269 225 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 3 8 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนลเจแปน จาํกดั - - 1,498 - 
รวม - - 2,019 486 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  
 

4 ลูกหนีก้ารค้า  
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
  

หมายเหต ุ
 30 กนัยายน 

2555 
 31 ธนัวาคม 

2554 
 30 กนัยายน 

2555 
 31 ธนัวาคม 

2554 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3          37,040         51,653           294 2,158 
กิจการอ่ืนๆ      1,717,917       823,501    607,426 243,950 
รวม      1,754,957       875,154    607,720 246,108 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน 

2555 
 31 ธนัวาคม 

2554 
 30 กนัยายน 

2555 
 31 ธนัวาคม 

2554 
 (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 37,040 51,653 294 2,158 
เกินกาํหนดชาํระ :     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน - - - - 
3 - 12 เดือน - - - - 
มากกวา่ 12  เดือน - - - - 
 37,040 51,653 294 2,158 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
 37,040 51,653 294 2,158 

กจิการอืน่ๆ     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,710,508 815,505 603,305 239,169 
เกินกาํหนดชาํระ :     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 7,266 7,935 4,121 4,781 
3 - 12 เดือน 17 61 - - 
มากกวา่ 12  เดือน 126 - - - 
สุทธิ 1,717,917 823,501 607,426 243,950 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - - - - 
 1,717,917 823,501 607,426 243,950 
     

รวม 1,754,957 875,154 607,720 246,108 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 30 กนัยายน 

2555 
 31 ธนัวาคม 

2554 
 30 กนัยายน 

2555 
 31 ธนัวาคม 

2554 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 199,120  325,350  49,093  116,093 
งานระหวา่งทาํ 102,306 120,662 24,104 4,690 
วตัถุดิบ 200,572 149,738 57,644 20,916 
วสัดุโรงงาน 120,374 118,827 36,113 34,298 
สินคา้ระหวา่งทาง 74,951 50,489 5,117 116 
 697,323 765,066 172,071 176,113 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (23,964)  (30,058) (6,558) (6,353) 
สุทธิ 673,359 735,008 165,513 169,760 

 
6 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,861,561  1,852,018 
ซ้ือเงินลงทุน 439,994  9,543 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2,301,555  1,861,561 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 30 

 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มี
ดงันี้ 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้ 
  

ราคาทุน 
 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดสิ้นสุดเกา้เดือน 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทัย่อย                
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 100  100  500,000 160,000 875,989  535,995 - - 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 100  100  130,000 130,000 519,989  519,989 100,358 - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั 100  100  785,000 785,000 796,034  796,034 - - 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 100  100  9,543 9,543 9,543  9,543 - - 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลย ีจาํกดั 100  -  100,000 - 100,000  - - - 
รวม       2,301,555  1,861,561 100,358 - 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2555 ไดม้ีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดัจากเดิม 160 
ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 1.36 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 250 บาท บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อ
วนัที่ 23 พฤษภาคม 2555 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 มีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศไทยใน
นาม “บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จาํกดั” เพ่ือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 
ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 1 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั
ยอ่ยดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ในเดือนมกราคม 2555 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2554 มีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศญ่ีปุ่นใน
นาม “บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จาํกดั” เพ่ือสนับสนุนขอ้มูลดา้นการตลาดของกลุ่มลูกคา้ญ่ีปุ่น โดยมีทุน   
จดทะเบียนจาํนวน 25 ลา้นเยน โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 250,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 เยน บริษทัไดด้าํเนินการ 
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าวในระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2554 
 

7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  2554 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 144,950 140,555 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12,731  19,369 
รายไดเ้งินปันผล (2,264)  )5,571(  
ณ วนัที ่30 กนัยายน 155,417        154,353 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มีดงันี้ 
 

 สัดส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ทุนชาํระแลว้ 

 
ราคาทุน 

 
วธิีส่วนไดเ้สีย 

 เงินปันผลรับสาํหรับ 
เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  30 กนัยายน 
 2555 2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม              
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท              
   แซนด ์จาํกดั 21.25 21.25  72,000 72,000 15,300 15,300 36,491  34,607 1,070 1,530 
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั 20.00 20.00  150,000  150,000 30,807 30,807 118,926 110,343  1,194 4,041 
      46,107 46,107 155,417 144,950 2,264  5,571 

 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 ที่
จดัทาํขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
 
มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2555 ที่จดัทาํขึ้นโดย
ฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
 

     งบการเงนิรวม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ ราคาทุน 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
   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 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน เป็นท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย มีมูลค่ายติุธรรมจากการประเมิน
ของผูป้ระเมินอิสระ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2553กเป็นจาํนวนเงิน 114.94ดลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํท่ีดิน
ตามราคาทุนมูลค่า 4.61 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
 

10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จาํหน่ายและโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 มี
ดงัน้ี 
 

   งบการเงนิ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาทีตี่ใหม่   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 7,914,476 2,231,289 
ซ้ือเพ่ิม 1,976,684 389,948 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (55,982) (1,550) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554 9,835,178 2,619,687 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงนิ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 9,933,410 2,632,412 
ซ้ือเพ่ิม 480,059 76,720 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (27,044) (3,850) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 10,386,425 2,705,282 
   

ค่าเส่ือมราคา   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 3,294,015 1,105,402 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 376,967 129,120 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม 7,473 1,642 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (52,951) (1,550) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2554 3,625,504 1,234,614 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 3,788,646 1,292,170 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 519,714 151,163 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม 7,352 1,648 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (22,874) (3,846) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 4,292,838 1,441,135 
   

มูลค่าสุทธิตามบญัชี   
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และวนัที ่1 มกราคม 2555 6,144,764 1,340,242 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 6,093,587 1,264,147 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 ท่ีดินของบริษทัย่อยมูลค่า 109.7cลา้นบาท เป็นท่ีดินท่ีบริษทัย่อยยงัไม่ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ
ตามกฎหมาย ซ่ึงการโอนจะเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัยอ่ยมีเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาขายและเช่าทางการเงินกลบัคืน โดยมีมูลค่าสุทธิ
ตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 53.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2554: 58.6 ล้านบาท) 
 
บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชย ์



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในระหว่างปี 2554กบริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของโครงการก่อสร้างอาคารและติดตั้งเคร่ืองจกัร
จาํนวน 10.3 ลา้นบาท ตน้ทุนการกูย้มืน้ีเป็นตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพ่ือโครงการก่อสร้างโรงงานของบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึง และเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปแต่บริษทัไดน้าํมาใชใ้นโครงการน้ี โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึง
เป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูย้มืดงักล่าวในอตัราร้อยละ 3.68 ถึง 4.08 ต่อปี  

 
11 เจ้าหนีก้ารค้า  

 
   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
  

หมายเหตุ 
 30  กนัยายน 

2555 
 31 ธนัวาคม 

2554 
 30 กนัยายน 

2555 
 31 ธนัวาคม 

2554 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3  12,084 6,586 57  - 
กิจการอ่ืนๆ   1,515,378 914,893 563,764 269,644 
รวม   1,527,462 921,479 563,821 269,644 

 
12 ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน 
2555 

 31 ธนัวาคม 
2554 

 30 กนัยายน 
2555 

 31 ธนัวาคม 
2554 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ        
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ        
โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 124,993 116,066 56,658 53,625 
         
      งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุน        
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        
โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3,805  3,625  1,840  1,752 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุน        
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน        
โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 11,431  10,876  5,521  5,257 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณและผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังาน
ตามสิทธิและอายงุาน 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ  
   วนัท่ี 1 มกราคม 

 
116,066 

 
102,412 

 
53,625 

 
46,616 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (2,504) (798) (2,488)    - 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 11,431 10,876 5,521 5,257 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
   ณ วนัที ่30 กนัยายน 124,993 112,490 56,658 51,873 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,441 2,415 1,212 1,200 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,364 1,210 628 552 
รวม 3,805 3,625 1,840 1,752 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 7,341 7,246 3,635 3,601 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 4,090 3,630 1,886 1,656 
รวม 11,431 10,876 5,521 5,257 

 
ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุน 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย 2,294 2,157 463 411 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,511 1,468 1,377 1,341 
รวม 3,805 3,625 1,840 1,752 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนขาย 6,896 6,472 1,388 1,235 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,535 4,404 4,133 4,022 
รวม 11,431 10,876 5,521 5,257 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 30  กนัยายน 
2555 

 31 ธนัวาคม 
2554 

 30 กนัยายน 
2555 

 31 ธนัวาคม 
2554 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  4.75  4.75  4.75  4.75 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
โครงการบาํเหน็จบาํนาญเพ่ิมข้ึนในอนาคต 2.50  2.50  2.50  2.50 

 
 ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 

13 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั       
   - ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 50,000    -  - - 
   - ทรัสตรี์ซีท 46,179  141,354  - - 

       

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

      

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 489,781  373,289  170,057 155,312 
        

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 24,055 

 
16,841 

 
329 334 

รวมหนีสิ้นส่วนทีห่มุนเวยีน 610,015 531,484 170,386 155,646 

       



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน       
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน       
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 2,548,414  2,628,133  807,549 916,359 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 5,437 25,713 439 687 
รวมหนีสิ้นส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 2,553,851 2,653,846 807,988 917,046 
     

รวม 3,163,866 3,185,330 978,374 1,072,692 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
  (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  585,960  514,643  170,057 155,312 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,040,443  1,840,124  669,520 681,217 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 507,971 788,009 138,029 235,142 
รวม 3,134,374 3,142,776 977,606 1,071,671 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จาํกดัว่าจะจ่ายเงินปัน
ผลไดต่้อเม่ือไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนั
การเงินกาํหนด  

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 40

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมดงักล่าวที่ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 575.7 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2554: 133.7 ล้านบาท) 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวคํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย 
 
ตามสัญญาปรับโครงสร้างวงเงินสินเช่ือ บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขระหว่างการใชสิ้นเช่ือ เช่น การ
ดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน ตามท่ีกาํหนดในสญัญา  
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 30 กนัยายน 2555  31 ธันวาคม 2554 

 
มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้ง

จ่าย 

 
มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้ง

จ่าย 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24,932 (877) 24,055 18,790 (1,949) 16,841  
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี
แต่ไม่เกินหา้ปี 

 
5,529 

 
(92) 

 
5,437 

 
26,533 (820) 

 
     25,713 

รวม 30,461 (969) 29,492 45,323 (2,769) 42,554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน 2555  31 ธันวาคม 2554 

 
มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้ง

จ่าย 

 
มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ
จาํนวนเงิน
ขั้นตํ่าท่ีตอ้ง

จ่าย 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 365 (36) 329 388 (54) 334 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี
แต่ไม่เกินหา้ปี 457 (18) 439 

 
731 

 
(44) 

 
687 

รวม 822 (54) 768 1,119 (98) 1,021 
 

นอกหนือจากเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาขายและเช่าทางการเงินกลบัคืน บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํ      
สัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่า
เป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปีและสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้

 

 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
เป็นสกลุเงินบาท 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 สิทธิในหุ้นสามัญทีเ่สนอขายให้กบัพนักงาน 
 

โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษทั 
 
 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหมี้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่พนกังานท่ีอยู่

ในระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั) ซ่ึงจดทะเบียนใน
ประเทศไทย โดยบริษทัจะให้ผลตอบแทนแก่พนักงานท่ีอยู่ในระดับผูบ้ริหารระดับสูงของกลุ่มบริษทั เพื่อซ้ือ
หลกัทรัพยข์องบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดท้าํหนังสือเพื่อแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการฯให้แก่พนกังานดงักล่าวใน
ระหวา่งเดือนกรกฏาคม 2554  
 
ลกัษณะทีสํ่าคญัโดยสรุปของหุ้นสามัญโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษทั 

 
 โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนกังานของกลุ่มบริษทัมีอายโุครงการต่อเน่ือง 4 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขาย

หุน้สามญัเพ่ิมทุนคร้ังแรกเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทั้งน้ีราคาเสนอ
ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในแต่ละคร้ังจะเป็นราคาตลาด ซ่ึงหมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในแต่ละคร้ัง โครงการ
ดงักล่าวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนกังานตามโครงการฯตอ้งมีสถานะเป็นพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทั
ยอ่ย ณ วนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในแต่ละคร้ัง และจาํนวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีพนกังานแต่ละรายจะไดรั้บ
ในแต่ละปีข้ึนอยูก่บัผลประเมินท่ีไดจ้ากตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (KPIs) ในแต่ละปี  

 

 บริษทัจะทาํการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นโครงการต่อเน่ือง โดยจะเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนคร้ังแรกภายใน 1 
ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีมติอนุมติั โดยหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายในปีแรกน้ีจะมีจาํนวนรวมกนัไม่
เกินร้อยละ 35 ของจาํนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดท่ีเสนอขายภายใตโ้ครงการน้ี และบริษทัจะทาํการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือทั้งหมดภายใน 3 ปีนบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนคร้ังแรก อยา่งไรก็ตาม พนกังาน
ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามโครงการฯ จะถูกหา้มขายหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรรใน        
แต่ละคราว เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิในหุน้สามญัเพิ่มทุนตามโครงการฯ (Lock up period) 

 

 จากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัประจาํปี 2554 และผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดั (KPIs) ท่ีเกิดข้ึนจริงไม่เป็นไป
ตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ ทาํให้บริษทัไม่สามารถเสนอขายหุน้ให้กบัพนกังานได ้คณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณา
ไม่รับรู้บริการท่ีไดรั้บเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และจากผลกระทบดงักล่าวมี
ผลทาํใหโ้ครงการฯส้ินสุดลง ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์
ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน  
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 อย่างไรก็ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ยงัมีความประสงคท่ี์จะเสนอขาย หุ้น
สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 1,800,000 หุ้นให้แก่พนกังานท่ีอยู่ในระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัและหรือบริษทั
ยอ่ย ซ่ึง  จดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ซ่ึงมีรายละเอียดและเง่ือนไข
โครงการตามเดิม โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัโครงการดงักล่าว 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจ่ายโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ์สําหรับการให้สิทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลให้บริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ
โครงการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว  

 
ผลตอบแทนตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทัถูกกาํหนดดว้ยตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน 
(KPIs) สาํหรับปี 2555 บริษทัไดก้าํหนดเกณฑก์ารใหก้ารจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์จากผลประกอบการของกลุ่มบริษทั
และผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคล สาํหรับผลการปฏิบติังานตลอดทั้งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งัน้ี 

วนัท่ีใหสิ้ทธิ 1 มิถุนายน 2555   

มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั ณ วนัใหสิ้ทธิ  27.75 บาท 

ราคาใชสิ้ทธิ    ราคาตลาด  

 
จากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัประจาํงวดเก้าเดือนของปี 2555 อยู่ในเกณฑ์ประมาณการได้รับสิทธิตาม
โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังาน โดยบริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการใหสิ้ทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอ
ขายใหก้บัพนกังานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 จาํนวน 4.7 ลา้นบาท และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
จาํนวน 1.2 ลา้นบาท และสิทธิในหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้กบัพนกังาน 3.5 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 
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15 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานธุรกจิ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ ดงันั้นฝ่ายบริหารจึง
พิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
 

ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์
เพียงส่วนงานเดียว 
 

16 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2555 และ 2554 คาํนวณจากกาํไร
สาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดย แสดง
การคาํนวณดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทั       
   (ขั้นพืน้ฐาน)       257,561       204,560       146,643        130,217 

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว 339,923  339,923 339,923  339,923 
        

กาํไรต่อหุ้น(ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.76  0.60  0.43             0.38 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2555  2554  2555  2554 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทั       
   (ขั้นพืน้ฐาน)       625,793      504,675      552,584      332,785 

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว 339,923  339,923 339,923      339,923 
        

กาํไรต่อหุ้น(ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.84  1.48  1.63           0.98 

 
กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัตามโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อจาํนวนหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 

 
17 เงนิปันผล 

 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล สาํหรับผลการดาํเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 102 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ใน
วนัท่ี 6 กนัยายน 2555 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 153 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน ทั้งน้ีไดมี้การจ่ายเงินปันระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี      
9 สิงหาคม 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  เป็นจาํนวนเงิน 34 ลา้น
บาท เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น 
เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 118.97 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่   
ผูถื้อหุน้ในระหวา่งเดือนกนัยายน 2554 
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ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2554 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.5 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 169.96 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่
ผูถื้อหุน้ในระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2554 
 

18 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน       
สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้       
ท่ีดิน 23.9  36.0  9.8 - 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 219.0  154.8  - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1.7  0.6  0.3 0.3 
งานก่อสร้างอาคาร 102.9 1.6 1.6 1.6 
รวม 347.5 193.0 11.7 1.9 

 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2555  2554  2555  2554 
  (ล้านบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีย่กเลกิไม่ได้    
ภายในหน่ึงปี 75.6 59.3 3.2 10.2 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 91.4 96.4 21.7 9.5 
รวม 167.0 155.7 24.9 19.7 

     
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ     
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  72.1 61.1 18.3 14.0 
รวม 72.1 61.1 18.3 14.0 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาจะซ้ือจะขายกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ เพื่อซ้ือท่ีดินปลูกสร้างโรงงาน 
จาํนวนเงิน 61 ลา้นบาทโดยมีกาํหนดจ่ายชาํระ 2 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดย
บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึง โดยไม่รวมตน้ทุนวตัถุดิบสาํหรับสินคา้
ท่ีบริษทัผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็กทุบ   
ข้ึนรูปโดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของตน้ทุนกระบวนการทุบข้ึนรูป โดยไม่รวมตน้ทุนวตัถุดิบ
สําหรับสินคา้ท่ีบริษทัผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษทัมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้กเป็น
ระยะเวลา 5 ปี 
 
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
งานกลึงโดยบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึงโดยไม่รวมตน้ทุน
วตัถุดิบสําหรับสินคา้ท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษทัย่อยมีสิทธิต่อ
สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 
บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตงานหล่อโดยบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 1 ลา้นเยน สัญญามีอายุ 5 ปี โดย
ส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอตัราดอกเบ้ียของ
เงินกูร้ะยะยาวมูลค่าสัญญา 388 ลา้นบาท (2554: 450 ล้านบาท) จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราคงท่ีตามท่ีระบุไว้
ในสญัญา 

 
19 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
ในระหว่างปี 2554 บริษทัไดฟ้้องร้องบริษทัในประเทศสองแห่ง เน่ืองจากผิดสัญญาจา้งพฒันาโปรแกรมและสัญญา
อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ เป็นจาํนวนเงิน 35.6 ลา้นบาท โดยจาํเลยรายหน่ึงไดฟ้้องแยง้บริษทัเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2555 การฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด และผลของการฟ้องร้องยงัไม่สามารถทราบได ้บริษทัจึง
มิไดต้ั้งค่าเผือ่ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้อง 
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20 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้     
 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี ณ วนัท่ีรายงาน เน่ืองจาก
ยงัไม่มีการบงัคบัใช ้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่กาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงิน
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  
 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เร่ือง 

ปีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้ 2556 
   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

2556 

   
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานปฏิบติัการ 2556 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
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21 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการในงบการเงินของปี 2554 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัรายการในงบการเงินของปี 2555 
ดงัน้ี 
  
 2554 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภท
ใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
        

สินทรัพย์หมุนเวยีน        
อะไหล่เคร่ืองจกัร - 59,992 59,992 - 13,751 13,751 
สินคา้คงเหลือ 716,734 18,274 735,008 - - - 

       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน       
อะไหล่เคร่ืองจกัร 120,302 (59,992) 60,310 50,453 (13,751) 36,702 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 49,394 (18,274)  31,120 - - - 
  -   -  

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มกิจการมากกวา่ 


