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หมายเหตุ สารบญั 

  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

6 ลูกหน้ีการคา้  

7 ลูกหน้ีอ่ืน 

8 สินคา้คงเหลือ 

9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

12 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

14 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

15 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

16 เจา้หน้ีการคา้ 

17 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

18 ภาระผกูพนัของผลประโยชนพ์นกังาน 

19 สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 

20 ทุนเรือนหุน้ 

21 สาํรอง 

22 รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

23 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

24 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

25 ภาษีเงินได ้

26 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 

27 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

28 เงินปันผล 

29  เคร่ืองมือทางการเงิน 

30  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
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หมายเหตุ สารบญั 

  

31 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

34 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีนาํเสนอเพื่อวตัถุประสงคข์องการรายงานเพื่อใชใ้นประเทศไทย และจดัทาํเป็นภาษาไทย งบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทยและงบการเงินน้ีไดรั้บ

อนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

  

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

จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมกราคม 2548 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 25.50) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน

ในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 24.28) 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 9  
 

  ประเทศ  

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ทีก่จิการจัดตั้ง บริษทัถอืหุ้นร้อยละ 

   31 ธนัวาคม 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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132 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ  

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั  

 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา

วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์

เก่ียวขอ้ง  

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ี

เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 

 

(ข) เกณฑ์การวดัมูลค่า 

 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

ทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

 

- หน้ีสินจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ชาํระดว้ยเงินสด วดัมูลค่าดว้ยราคายติุธรรม 

- มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนข์องพนกังานท่ีกาํหนดไว ้  

 

(ค) สกลุเงินทีนํ่าเสนองบการเงิน   

 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ง) การประมาณการและใช้วจิารณญาณ    

 

ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ

และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี

เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ

การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 

  

ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ

สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 การวดัมูลค่าของสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 

  

3 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

 

 นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย

ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม  

 

บริษทัย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง

ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดม้าซ่ึงประโยชน์

จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง

วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยได้ถูกเปล่ียนตามความจาํเป็นเพื่อให้เป็นนโยบาย

เดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั 

 

บริษทัร่วม 

 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว  การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั

ถูกสนันิษฐานวา่มีอยูเ่ม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50  
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เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ีถูก

ลงทุน) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าว  

 

งบการเงินรวมไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของกลุ่มบริษทั ภายหลงัจากการ

ปรับปรุงนโยบายการบญัชีให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัจนถึง

วนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัส้ินสุดลง  เม่ือผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บปันส่วนจากบริษทัร่วมมีจาํนวนเกิน

กวา่ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย รวมถึงส่วนไดเ้สียระยะ

ยาวใดๆจะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละหยดุรับรู้ส่วนผลขาดทุน  เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมาย

หรือตอ้งจ่ายเงินเพื่อชาํระภาระผกูพนัแทนในนามบริษทัร่วม   

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก

รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก

รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียงั

ไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 

(ข) 14เงินตราต่างประเทศ  

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา

ทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
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กิจการในต่างประเทศ   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ 

วนัท่ีเกิดรายการ 

 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง

จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

(ค) 15เคร่ืองมือทางการเงินทีเ่ป็นตราสารอนุพนัธ์  

 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ีย  ท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  กิจกรรมจดัหาเงิน  และกิจกรรม

ลงทุน  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้ อยา่งไรก็ตาม  ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข 

การกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อคา้ 

 

กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ

และอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

ซ่ึงไม่ไดมี้การรับรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ีทาํสญัญา 

 

(ง) 16เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน

ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม

จดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(จ) 17ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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(ฉ) 18สินค้าคงเหลอื 

 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 

 ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างผลิตคาํนวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ีย สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุโรงงานคาํนวณ

โดยใชว้ิธีเขา้ก่อนออกก่อน  ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้

สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ 

คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ียซ่ึงไดพ้ิจารณารวมการปัน

ส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็น

โดยประมาณในการขาย  

 

(ช) 19เงินลงทุน 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วน

การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 

 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุน 

 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด  เงิน

ลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  ผลต่างระหว่าง

ราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสาร

หน้ีท่ีเหลือ 
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ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ

ไวจ้นครบกาํหนด  เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรง

เขา้กาํไรหรือขาดทุน  ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธี

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

การจาํหน่ายเงินลงทุน 

 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน

สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ

เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

 

(ซ) 20อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี

เพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ

หรือใชใ้นการบริหารงาน   

 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง

รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม

ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื  
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(ฌ) 21ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเวน้ท่ีดินและ

อาคารท่ีแสดงด้วยราคาท่ีตีใหม่  ราคาท่ีตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงกาํหนดจากการเกณฑ์การใช้งานของ

สินทรัพยท่ี์มีอยูจ่ริง ณ วนัท่ีมีการตีราคาใหม่หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมท่ีคาํนวณจากมูลค่ายุติธรรมนั้นและค่าเผื่อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ

ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ

บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ

ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ

ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ

จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน  

 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 

 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั

ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ย

มูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า  หกัดว้ย

ค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ี

จะหกัจากหน้ีตามสัญญา เพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  ค่าใชจ่้าย

ทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุน 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

25 

 

สินทรัพย์ท่ีตีราคาใหม่ 

 

การตีราคาใหม่ดาํเนินการโดยผูเ้ช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความป็นอิสระอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจว่าราคา

ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดรั้บการประเมินไม่แตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัจากมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรายงาน 

 

มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบนัทึกไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตี

ราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและ

รับรู้ขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคา

ใหม่จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนสําหรับมูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจาํนวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น   ส่วนเกินจากการตีราคา

ทรัพย์สินจะถูกตดับัญชี เท่ากับผลต่างระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่กับค่าเส่ือมราคาของ

สินทรัพยใ์นราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปกาํไรสะสม  ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เคยตีราคาใหม่  

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จาํหน่ายจะโอนโดยตรงไปยงักาํไรสะสมและไม่รวมในการคาํนวณกาํไร

หรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 

 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 

และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า

ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์

หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณ

ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน   20 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5 - 18 ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน   3 - 5 ปี 

ยานพาหนะ   5 ปี 

 

ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีตีราคาเพิ่มตดัจาํหน่ายไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ญ) 22สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

ค่าความนิยม 

 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดส่้วนท่ีเกินกว่ามูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธินั้น 

 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่า

ความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ค่าความนิยมไดถู้กทดสอบการดอ้ยค่า

ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3(ฎ) ค่าความนิยมติดลบรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 

 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 

 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น

สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ค่าตัดจาํหน่าย 

 

ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ  

 

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์

ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความ

นิยม โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

ประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 3 - 5 ปี 

 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี

บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

 

(ฎ) 23การด้อยค่า 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน

กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยท่ี์ไม่มี

ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี 

ในช่วงเวลาเดียวกนั   

 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์น

เดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ

ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ

ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเป็นผลต่าง

ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง

สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง

ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 

สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

การกลบัรายการด้อยค่า 

 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน จะถูกกลบัรายการ   เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึนใน

ภายหลงั  และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  สําหรับ

สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ

กลับรายการจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจัดประเภทเป็น

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์

ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ

ดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณ

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน

กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ย

ค่ามาก่อน 
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(ฏ) 24หน้ีสินทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ

บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด

หน้ีเม่ือครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฐ) 25เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 

(ฑ) 26ผลประโยชน์ของพนักงาน   

 

โครงการสมทบเงิน 

 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี

แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ

ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก

การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์

ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินลดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้และ

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบ

กาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทัและมีสกลุเงินเดียวกบัสกุลเงินของผลประโยชน์ท่ีคาด

ว่าจะจ่าย การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมาณการไว ้  
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เม่ือมีการเพิ่มผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน ์สดัส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการ

ในอดีตของพนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็น

สิทธิขาด  ผลประโยชนท่ี์เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  

 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  

 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบาํนาญ เป็น

ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนักงานในปัจจุบนัและงวดก่อน ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลด

กระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัและสุทธิจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ 

วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระพกูพนัของกลุ่มบริษทั 

โดยคาํนวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์

ประกนัภยัรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  

 

ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทัแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง และไม่

มีความเป็นไปได้ท่ีจะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งการเลิกจ้างก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือการ

สนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทัเสนอให้มีการ

ออกจากงานโดยสมคัรใจ และมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั้น และสามารถประมาณจาํนวนของ

การยอมรับขอ้เสนอไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 

เดือนนบัจากวนัท่ีรายงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

พนกังานทาํงานให ้

 

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกาํไร หากกลุ่ม

บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงาน

ใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์      

 

มูลค่ายติุธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วนัท่ีให้สิทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆ ไปกบัการเพิ่มข้ึนใน

ส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  จาํนวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจะ

ถูกปรับปรุงเพื่อให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการ

ไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน พร้อมทั้งพิจารณาถึงโอกาสท่ีผลการปฏิบติังานของพนกังานจะไม่เป็นไป

ตามเง่ือนไข 

 

(ฒ) 27ประมาณการหน้ีสิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั

เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป

เพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้

อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง

แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น

ตน้ทุนทางการเงิน   

 

(ณ) 29รายได้ 

 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 

 

การขายสินค้าและให้บริการ 

 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสําคญัไป

ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ

ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสําคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า

ของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้อย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน

สินคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 
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 รายได้ค่าเช่า 

 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  

ค่าใช้จ่ายเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

 

เงินปันผลรับ 

 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  

 

ดอกเบีย้รับ 

 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

 

(ด) 30ต้นทุนทางการเงิน 

 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ใน

กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 

หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพื่อขาย  ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่า

การเงินบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน

โดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ต) 31สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ประโยชน์ท่ี

ไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญา

เช่า   

 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ

การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
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การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 

 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั

การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี

สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์

 

(ถ) 33ภาษเีงินได้ 

 

ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  ซ่ึงไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่าย

ชาํระโดยคาํนวณจากกาํไรประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั  กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ี

ไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ  กลุ่มบริษทั เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงิน

ไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง 

การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยูบ่นพื้นฐานการประมาณการและขอ้

สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทั

เปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้ง

จ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหาก

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคล

หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนัหรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกันน้ีอาจเป็น

รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 10 สําหรับ

ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศทีจ่ัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 /สัญชาต ิ  

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 

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 ของ

กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง

กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีใน

ระดบับริหารหรือไม่) 
 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สรุปได้

ดงัน้ี 

 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม   2555  2554 

   (ล้านบาท) 

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  94.3  131.6 

ผู้บริหารสําคญั      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร      

   ผลประโยชนร์ะยะสั้น   53.5  29.3 

   ผลประโยชนร์ะยะยาว   17.3  14.5 

      ค่าใชจ่้ายสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายให ้

        กบัพนกังาน 

  

1.0  - 

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   71.8  43.8 
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 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม   2555  2554 

   (ล้านบาท) 
      

บริษทัย่อย      

รายไดเ้งินปันผล   100.4  - 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน  20.8  17.3 

ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  20.8  14.6 

รายไดค่้าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  179.4  136.6 

ขายเศษจากการผลิต ราคาตลาด  8.5  3.8 

ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  0.2  0.2 

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน  1.4  1.2 

ดอกเบ้ียจ่าย ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  0.5  - 

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  2.1  1.1 

ผู้บริหารสําคญั      

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร      

   ผลประโยชนร์ะยะสั้น   43.5  36.1 

   ผลประโยชนร์ะยะยาว   9.3  7.0 

      ค่าใชจ่้ายสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายให ้

        กบัพนกังาน 

  

1.0  - 

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   53.8  43.1 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัน้ี 

 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 39,325  51,602  1,075  2,158 

บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์        

 เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั -  51  -  - 

รวม 39,325  51,653  1,075  2,158 

 
 

ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  18,615  21,518 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั -  -  10,938  10,082 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  12,153  1,708 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั -  -  219  - 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั -  -  120  - 

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 128  128  -  - 

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั 10  -  -  - 

รวม 138  128  42,045  33,308 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย    

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 110,000  440,000 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 200,000  90,000 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 30,000  10,000 

รวม 340,000  540,000 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

และ 2554 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  540,000  310,000 

เพิ่มข้ึน 790,000  1,570,000 

ลดลง (990,000)  (1,340,000) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 340,000  540,000 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  

 

เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  38  - 

บริษทัร่วม        

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 14,060  6,140  -  - 

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 119  446  -  - 

 14,179  6,586  38  - 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  93  253 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั -  -  1,097  225 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  2  8 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั -  -  2,155  - 

รวม -  -  3,347  486 

 

5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 330  270  90  90 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 3,013  2,413  2,408  1,922 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 807,461  410,873  335,245  100,538 

เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 3,826  53,663  3,826  53,663 

รวม 814,630  467,219  341,569  156,213 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท  809,823  456,684  341,569  156,213 

สกลุเงินเยน 4,807  10,535  -  - 

รวม 814,630  467,219  341,569  156,213 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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6 ลูกหนีก้ารค้า  

 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 หมายเหต ุ  2555  2554  2555  2554 

   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  39,325          51,653  1,075  2,158 

กิจการอ่ืนๆ   1,536,802        823,501  521,139  243,950 

รวม   1,576,127        875,154  522,214  246,108 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 

สุทธิ   1,576,127        875,154  522,214  246,108 
         

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี  -  -  -  - 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

   2555  2554  2555  2554 

   (พันบาท) 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั          

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   39,325         51,653  1,075  2,158 

เกินกาํหนดชาํระ :          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   -  -  -  - 

3 - 12 เดือน   -  -  -  - 

มากกวา่ 12  เดือน   -  -  -  - 

   39,325         51,653  1,075  2,158 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 

   39,325         51,653  1,075  2,158 

 

 

 

          



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

   2555  2554  2555  2554 

   (พันบาท) 

กจิการอืน่ๆ          

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   1,525,162  815,505  511,327  239,169 

เกินกาํหนดชาํระ :          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   11,571  7,935  9,812  4,781 

3 - 12 เดือน   1  61  -  - 

มากกวา่ 12  เดือน   68  -  -  - 

   1,536,802  823,501  521,139  243,950 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 

   1,536,802  823,501  521,139  243,950 

          

รวม   1,576,127  875,154  522,214  246,108 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

 

ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท  1,548,132  853,802  505,191  239,692 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 21,441  12,344  17,023  6,416 

สกลุเงินเยน 6,554  9,008  -  - 

รวม 1,576,127  875,154  522,214  246,108 

 

 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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7 ลูกหนีอ้ืน่ 

 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 หมายเหต ุ  2555  2554  2555  2554 

   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  138  128  42,045  33,308 

บุคคลหรือกจิการอืน่          

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้   12,774  8,738  2,743  1,531 

รายไดค้า้งรับ   7,202  5,244  245  27 

ลูกหน้ีอ่ืน   7,429  18,277  6,504  17,119 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร   35,727                    48,544  2,567  1,902 

อ่ืนๆ   3,239  1,405  842  789 

   66,371  82,208  12,901  21,368 

รวม   66,509  82,336  54,946  54,676 

 

8 สินค้าคงเหลอื 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 201,849  325,350  61,746  116,093 

งานระหวา่งทาํ 97,820  102,388  15,367  4,690 

วตัถุดิบ 159,444  149,738  48,406  20,916 

วสัดุโรงงาน 125,407  118,827  38,037  34,298 

สินคา้ระหวา่งทาง 53,696  50,489  2,835  116 

รวม 638,216  746,792  166,391  176,113 

หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (27,308)  (30,058)  (6,597)  (6,353) 

สุทธิ 610,908  716,734  159,794  169,760 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

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

ซ้ือเงินลงทุน 439,994  9,543 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2,301,555  1,861,561 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 

 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 แคสต้ิง 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 ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั 100  -  100,000  -  100,000  -  -  - 

รวม         2,301,555  1,861,561  100,358  - 

  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดัจากเดิม 160 

ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 1.36 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 250 บาท บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือ

วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2555 

 



 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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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 มีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศ

ญ่ีปุ่นในนาม “บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จาํกดั” เพื่อสนบัสนุนขอ้มูลดา้นการตลาดของกลุ่มลูกคา้

ญ่ีปุ่น โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 25 ลา้นเยน โดยออกหุ้นสามญัจาํนวน 250,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 

เยน บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าวในระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2554 

 

10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

 งบการเงนิรวม 

 2555  2554 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 144,950  140,555 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 10,515  9,966 

รายไดเ้งินปันผล (2,265)  (5,571) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 153,200  144,950 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม 

 ประเภทธุรกิจ สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 

 

ทุนชาํระแลว้ 

 

วธีิราคาทุน 

 

วธีิส่วนไดเ้สีย 

  

เงินปันผลรับ 

  2555 2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554  2555  2554 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                    

 ผลิตและจาํหน่าย 

ทรายเคลือบพลาสติก,   

ทรายอบแหง้ 

                  

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท 

 แซนด ์จาํกดั 

 

21.25 

 

21.25 

  

72,000 

  

72,000 

  

15,300 

  

15,300 

  

35,801 

    

 34,607 

  

1,071 
 

 

1,530 

บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย 

อะไหล่รถ 
20.00 20.00  150,000  150,000  30,807  30,807  117,399  110,343  1,194  4,041 

         46,107  46,107  153,200  144,950  2,265  5,571 

 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ซ่ึงตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของ

บริษทัดงักล่าว 

 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 ซ่ึงตรวจสอบ

โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั

ดงักล่าว 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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11 เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

 

     งบการเงนิรวม 

ช่ือบริษทั 

ลกัษณะของ

ธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ ราคาทุน 

   2555 2554 2555  2554 

   (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 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เป็นท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการดาํเนินงานของบริษทัย่อย ซ่ึงได้ถูกนําไปวางเป็น

หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทับางส่วน ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินของผูป้ระเมินอิสระ เม่ือวนัท่ี       

9 สิงหาคม 2553 เป็นจาํนวนเงิน 112.49 ลา้นบาท (2554: 112.49 ล้านบาท) 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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13 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

 งบการเงนิรวม 

 

ท่ีดิน  

อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้าง

อ่ืน  

เคร่ืองจกัร 

และ 

อุปกรณ์

โรงงาน  

เคร่ือง

ตกแต่ง 

ติดตั้ง และ

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์

ระหวา่ง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  

 

 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน /ราคาประเมินใหม่  

ณ วนัท่ี 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  และ              

   1 มกราคม 2555 1,049,989  1,445,721  7,051,674       129,576  28,593  227,857  9,933,410 

เพิ่มข้ึน 47,107  1,577  89,561  11,877  825  813,469  964,416 

โอน  -  23,559  343,547  1,066  -  (368,172)  - 

จาํหน่าย -  (5,005)  (31,346)  (1,351)  (7,459)  -  (45,161) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 1,097,096  1,465,852  7,453,436  141,168  21,959  673,154  10,852,665 

              

ค่าเส่ือมราคา              

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

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  62,560  473,472         17,310  2,349  -  555,691 

โอน  -  -  -  -  -  -  - 

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ              

   1 มกราคม 2555 -  382,804  3,285,140  95,505  25,197  -  3,788,646 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  74,883  614,076  16,108  1,659  -  706,726 

โอน  -  -  -  -  -  -  - 

จาํหน่าย -  (940)  (24,387)  (1,331)  (7,459)  -  (34,117) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 -  456,747  3,874,829  110,282  19,397  -  4,461,255 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงนิรวม 

 

ท่ีดิน  

อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้าง

อ่ืน  

เคร่ืองจกัร 

และ 

อุปกรณ์

โรงงาน  

เคร่ือง

ตกแต่ง 

ติดตั้ง และ

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์

ระหวา่ง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  

 

 

 

รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี  

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554              

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

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  65,606  -  4,000  -  69,606 

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554  และ              

   1 มกราคม 2555              

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

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

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 1,097,096  1,009,105  3,529,362  30,886  1,475  673,154  6,341,078 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  49,245  -  1,087  -  50,332 

 1,097,096  1,009,105  3,578,607  30,886  2,562  673,154  6,391,410 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ท่ีดิน  

อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้าง

อ่ืน  

เคร่ืองจกัร 

และ 

อุปกรณ์

โรงงาน  

เคร่ือง

ตกแต่ง 

ติดตั้ง และ

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์

ระหวา่ง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  

 

 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน /ราคาประเมินใหม่  

ณ วนัท่ี 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ              

   1 มกราคม 2555 106,598  298,168  2,117,696  50,189  19,548  40,213  2,632,412 

เพิ่มข้ึน -  339  6,784  3,743  10  241,084  251,960 

โอน  -  5,237  40,478  -  -  (45,715)  - 

จาํหน่าย -  (4,187)  (25)  (397)  (7,400)  -  (12,009) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 106,598  299,557  2,164,933  53,535  12,158  235,582  2,872,363 

              

ค่าเส่ือมราคา              

ณ วนัท่ี 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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ              

   1 มกราคม 2555 -  77,294  1,159,172  39,153  16,551  -  1,292,170 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  15,334  179,560  5,721  1,444  -  202,059 

โอน  -  -  -  -  -  -  - 

จาํหน่าย -  (121)  (25)  (393)  (7,400)  -  (7,939) 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 -  92,507  1,338,707  44,481  10,595  -  1,486,290 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ท่ีดิน  

อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้าง

อ่ืน  

เคร่ืองจกัร 

และ 

อุปกรณ์

โรงงาน  

เคร่ือง

ตกแต่ง 

ติดตั้ง และ

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์

ระหวา่ง

ก่อสร้างและ

ติดตั้ง  

 

 

 

รวม 

 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2554              

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

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  3,326  -  3,326 

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ              

   1 มกราคม 2555              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 106,598  220,874  958,524  11,036  624  40,213  1,337,869 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  2,373  -  2,373 

 106,598  220,874  958,524  11,036  2,997  40,213  1,340,242 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 106,598  207,050  826,226  9,054  476  235,582  1,384,986 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  1,087  -  1,087 

 106,598  207,050  826,226  9,054  1,563  235,582  1,386,073 

 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวน

แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีจาํนวน 1,279.25 ลา้นบาท (2554: 1,041.5 ล้านบาท) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีดินของบริษทัยอ่ยมูลค่า 165.8_ลา้นบาท (2554: 123.7 ล้านบาท) เป็นท่ีดินท่ีบริษทัยอ่ย

ยงัไม่ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ซ่ึงการโอนจะเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัยอ่ยมีเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาขายและเช่าทางการเงินกลบัคืน โดยมีมูลค่า

สุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 50.3 ลา้นบาท (2554: 58.6 ล้านบาท) 

 

บริษทัและบริษทัย่อยได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกันสินเช่ือท่ีได้รับจาก

ธนาคารพาณิชย ์



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ในระหว่างปี 2555 บริษทัย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเขา้เป็นราคาทุนของโครงการก่อสร้างอาคารและติดตั้ ง

เคร่ืองจกัรจาํนวน 2.6 ลา้นบาท (2554: 13.2 ล้านบาท) ตน้ทุนการกูย้มืน้ีเป็นตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อ

วตัถุประสงคท์ัว่ไปแต่บริษทัไดน้าํมาใชใ้นโครงการน้ี โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ีย

ถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูย้มืดงักล่าวในอตัราร้อยละ 5.05 ถึง 5.09 ต่อปี (2554: อัตราร้อยละ 3.43 ถึง 4.43 ต่อปี) 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดต้ดัสินใจท่ีจะปฏิบติัตามประกาศสภาวิชาชีพฉบบัท่ี 18/2554 เร่ืองการบนัทึกบญัชีเม่ือมีการ

ตีราคาใหม่ ซ่ึงหากบริษทัคาํนวณค่าเส่ือมราคาจากมูลค่าท่ีตีราคาใหม่ กาํไรสาํหรับปีและกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ของผูถื้อหุน้จะมีการเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี: 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555  2554  2555  2554 

กาํไรสาํหรับปีลดลง (พนับาท) 9,820  9,941  2,202  2,196 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานลดลง (บาท) (0.03)  (0.03)  (0.01)  (0.01) 

 

14 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

 

 งบการเงนิรวม 

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  

ซอฟทแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 55,530  25,756  81,286 

เพิ่มข้ึน 9,027  5,555  14,582 

โอน  27,164         (27,164)  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554  และ 1 มกราคม  2555 91,721  4,147  95,868 

เพิ่มข้ึน 7,135  1,833  8,968 

โอน  -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 98,856  5,980  104,836 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิรวม 

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  

ซอฟทแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าตัดจําหน่าย      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 18,767  -  18,767 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 13,170  -  13,170 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม  2555 31,937  -  31,937 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 13,568  -  13,568 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 45,505  -  45,505 
      

มูลค่าสุทธิทางบญัชี      

ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 36,763  25,756  62,519 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 59,784  4,147  63,931 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 53,351  5,980  59,331 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  

ซอฟทแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 16,380  13,224  29,604 

เพิ่มข้ึน 4,092  4,307  8,399 

โอน 13,552  (13,552)  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554  และ 1 มกราคม  2555 34,024  3,979  38,003 

เพิ่มข้ึน 2,719  1,833  4,552 

โอน -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 36,743  5,812  42,555 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟทแ์วร์  

ซอฟทแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าตัดจําหน่าย      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 6,686  -  6,686 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5,589  -  5,589 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม  2555 12,275  -  12,275 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 6,628  -  6,628 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 18,903  -  18,903 
      

มูลค่าสุทธิทางบญัชี      

ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 9,694  13,224  22,918 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 1 มกราคม 2555 21,749  3,979  25,728 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 17,840  5,812  23,652 

 

15 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ทรัสตรี์ซีท        

ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 25,293  141,354  -  - 
        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี        

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 531,058  373,289  170,103  155,312 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 23,069  16,841  333  334 

รวมหนีสิ้นส่วนทีห่มุนเวยีน 579,420  531,484  170,436  155,646 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 2,574,133  2,628,133  862,820  916,359 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2,644  25,713  354  687 

รวมหนีสิ้นส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 2,576,777  2,653,846  863,174  917,046 

        

รวม 3,156,197  3,185,330  1,033,610  1,072,692 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคมไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  556,351  514,643  170,103  155,312 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,232,241  1,840,124  753,684  681,217 

ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 341,892  788,009  109,136  235,141 

รวม 3,130,484  3,142,776  1,032,923  1,071,670 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ทรัสตรี์ซีทมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จาํกดัวา่จะจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือ

ไม่กระทบต่อการรักษาสดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีธนาคารกาํหนด  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมดงักล่าวท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 571.2 ลา้นบาท 

(2554: 133.7 ล้านบาท) 

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวคํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 2555  2554 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23,691  (622)  23,069  18,790   (1,949)  16,841 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี

แต่ไม่เกินหา้ปี 2,682 

 

(38) 

 

2,644 

  

     26,533 

  

(820) 

  

25,713 

รวม 26,373  (660)  25,713  45,323  (2,769)  42,554 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 

ปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้น

ตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 365  (32)  333  388  (54)  334 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี

แต่ไม่เกินหา้ปี 365  (11)  354 

  

731 

  

(44) 

  

687 

รวม 730  (43)  687  1,119  (98)  1,021 
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นอกเหนือจากเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาขายและเช่าทางการเงินกลบัคืน บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํ

สัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่า

เป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ปี ถึง 5 ปีและสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิก

ไม่ได ้

 

 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นสกลุเงินบาท 

 

16 เจ้าหนีก้ารค้า 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2555  2554  2555  2554 

  (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 14,179  6,586  38  - 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  1,441,204  914,893  482,435  269,645 

รวม  1,455,383  921,479  482,473  269,645 

 

ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

สกลุเงินบาท  1,285,494  778,207  462,322  259,535 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 141,619  91,489  16,444  4,095 

สกลุเงินเยน 28,270  51,783  3,707  6,015 

รวม 1,455,383  921,479  482,473  269,645 
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17 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 184,641  172,622  97,305  43,738 

เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้ 15,319  6,727  -  - 

อ่ืนๆ 157,333  109  367  109 

รวม 357,293  179,458  97,672  43,847 

 

18 ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน  

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2555  2554  2555  2554 

  (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ 

        

โครงการผลประโยชน ์  143,311  116,066  51,552  53,625 
         

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม         

งบกาํไรขาดทุน         

รับรู้ในกาํไรสําหรับปี         

โครงการผลประโยชน ์  15,282  14,502  7,361  7,009 

         

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ          

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่         

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการ         

   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้  21,908  -   (13)  - 

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชนพ์นกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกถือปฏิบติัตามมาตรฐานใหม่โดยการปรับยอ้นหลงั และไดป้รับงบการเงินปีก่อน

แลว้  
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กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนด

ของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่

พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์        

   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 116,066  102,412  53,625  46,616 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (9,945)  (848)  (9,421)        - 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 15,282  14,502  7,361           7,009 

(กาํไร) ขาดทุน จากการประมาณตามหลกัการ

คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

 

21,908 

 

      - 

  

 

(13) 

 

      - 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 143,311  116,066  51,552  53,625 

 

งบกาํไรขาดทุน 

  

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 9,829  9,663  4,847  4,802 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 5,453  4,839  2,514  2,207 

รวม 15,282  14,502  7,361  7,009 
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ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี ้

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม        

ตน้ทุนขาย 9,243  8,629  1,851  1,646 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,039  5,873  5,510  5,363 

รวม 15,282  14,502  7,361  7,009 

 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม                    

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการ

คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี 

21,908  

      - 

 (13)  

      - 

รวม 21,908        -  (13)        - 

 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั) 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554  2555  2554 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  4.00  4.75  4.00  4.75 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 

โครงการบาํเหน็จบาํนาญเพิ่มข้ึนในอนาคต 2.50  2.50  2.50  2.50 

 

 ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
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19 สิทธิในหุ้นสามัญทีเ่สนอขายให้กบัพนักงาน  

 

โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษทั 

 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้มีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่พนกังานท่ี

อยูใ่นระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั) ซ่ึงจดทะเบียน

ในประเทศไทย โดยบริษทัจะให้ผลตอบแทนแก่พนกังานท่ีอยู่ในระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั เพื่อซ้ือ

หลกัทรัพยข์องบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดท้าํหนงัสือเพื่อแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการฯให้แก่พนกังานดงักล่าวใน

ระหวา่งเดือนกรกฏาคม 2554  

 

ลกัษณะทีสํ่าคญัโดยสรุปของหุ้นสามัญโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษทั 

 

โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทัมีอายโุครงการต่อเน่ือง 4 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังแรกเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทั้งน้ีราคา

เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในแต่ละคร้ังจะเป็นราคาตลาด ซ่ึงหมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในแต่ละคร้ัง 

โครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนกังานตามโครงการฯตอ้งมีสถานะเป็นพนกังานของบริษทัและ/

หรือบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในแต่ละคร้ัง และจาํนวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีพนกังานแต่ละ

รายจะไดรั้บในแต่ละปีข้ึนอยูก่บัผลประเมินท่ีไดจ้ากตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (KPIs) ในแต่ละปี  

 

 บริษทัจะทาํการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเน่ือง โดยจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังแรกภายใน 

1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีมติอนุมติั โดยหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายในปีแรกน้ีจะมีจาํนวนรวมกนั

ไม่เกินร้อยละ 35 ของจาํนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดท่ีเสนอขายภายใตโ้ครงการน้ี และบริษทัจะทาํการเสนอขาย

หุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือทั้งหมดภายใน 3 ปีนับจากวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนคร้ังแรก อย่างไรก็ตาม 

พนกังานท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนและไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามโครงการฯ จะถูกหา้มขายหุน้ท่ีไดรั้บ

จดัสรรในแต่ละคราว เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิในหุน้สามญัเพิ่มทุนตามโครงการฯ (Lock up 

period) 
 

 จากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัประจาํปี 2554 และผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดั (KPIs) ท่ีเกิดข้ึนจริงไม่

เป็นไปตามเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้กบัพนกังานได ้คณะกรรมการบริษทัจึง

พิจารณาไม่รับรู้บริการท่ีไดรั้บเป็นส่วนหน่ึงของค่าตอบแทนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และจาก

ผลกระทบดงักล่าวมีผลทาํให้โครงการฯส้ินสุดลง ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ 32/2551 เร่ือง 

การเสนอขายหลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน  
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 อยา่งไรก็ตามท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ยงัมีความประสงคท่ี์จะเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,800,000 หุ้นให้แก่พนกังานท่ีอยูใ่นระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัและหรือบริษทั

ยอ่ย ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ซ่ึงมีรายละเอียดและเง่ือนไข

โครงการตามเดิม โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัโครงการดงักล่าว 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจ่ายโดยใช้

หุน้เป็นเกณฑส์าํหรับการให้สิทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสิทธิ

โครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว  

 

ผลตอบแทนตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทถูกกําหนดด้วยตัวช้ีวดัผลการ

ปฏิบติังาน (KPIs) สาํหรับปี 2555 บริษทัไดก้าํหนดเกณฑก์ารให้การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์จากผลประกอบการ

ของกลุ่มบริษทัและผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคล สาํหรับผลการปฏิบติังานตลอดทั้งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555  

 

จากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัประจาํปี 2555 และผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคล อยูใ่นเกณฑ์

ประมาณการไดรั้บสิทธิตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนกังาน โดยบริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก

รายการใหสิ้ทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 1.0 ลา้นบาท 

สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งัน้ี 

 

วนัท่ีใหสิ้ทธิ 1 มิถุนายน 2555   

มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั ณ วนัใหสิ้ทธิ  27.75 บาท 

ราคาใชสิ้ทธิ    ราคาตลาด  
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20 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุน้

ต่อหุน้ 

 2555  2554 

  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 1  341,723  341,723  340,000  340,000 

ลดหุน้สามญั 1  -  -  (77)  (77) 

ออกหุน้ใหม่ 1  -  -  1,800  1,800 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม          

- หุ้นสามัญ 1  341,723  341,723  341,723  341,723 

          

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 1  339,923  339,923  339,923  339,923 

ออกหุน้ใหม่ 1  -  -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม          

- หุ้นสามัญ 1  339,923  339,923  339,923  339,923 

 

ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท เ ม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม  

340,000,000 บาท เป็น 339,923,287 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 76,713 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เป็นจาํนวนเงิน 76,713 บาท เพื่อตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่ไดก่้อนการเพิ่มทุนตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัไดจ้ดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 

4 พฤษภาคม 2554 

 

ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท เ ม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม  

339,923,287 บาท เป็น 341,723,287 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,800,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เป็นจาํนวนเงิน 1,800,000 บาท เพื่อโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั บริษทัไดจ้ด

ทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554 
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ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี

จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

21 สํารอง 

 

สํารองตามกฎหมาย 

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

(“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน

ของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหน้ีสินจากการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิของบริษทั 

 

ผลต่างจากการเปลีย่นแปลงในการตรีาคาสินทรัพย์ใหม่ 

 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในการตีราคาสินทรัพยใ์หม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบดว้ยผลรวมของการ

เปล่ียนแปลงสุทธิของการตีราคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีแสดงในงบการเงินดว้ยการตีราคาใหม่จนกระทัง่มีการ

ขายหรือจาํหน่าย 

 

22 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ดงันั้นฝ่ายบริหารจึง

พิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

 

กลุ่มบริษทัดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดังนั้ นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว 

 

23 กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังาน

ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุก

เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน

สาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน

โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

24 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 1,402,192  990,549  428,138  321,322 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 725,275  555,312  206,585  192,026 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 4,438,370  3,268,676  1,658,032  1,138,694 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 128,069  224,994  43,669  70,531 

ตน้ทุนทางการเงิน 160,031  119,731  54,263  44,115 

อ่ืน ๆ 1,861,519  932,456  433,936  211,956 

รวมค่าใช้จ่าย 8,715,456  6,091,718  2,824,623  1,978,644 
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25 ภาษเีงนิได้ 

 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลง

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี

ไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 

2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั  

 

ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้่ารัฐบาลจะดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายเพื่อให้อตัราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ_20_สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ

วนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 

จาํนวนภาษีเงินไดใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการนอ้ยกว่าจาํนวนภาษี

เงินไดท่ี้คาํนวณโดยการใชอ้ตัราภาษีเงินไดคู้ณกบัยอดกาํไรสุทธิตามบญัชีสาํหรับปีเน่ืองจาก 

 

(ก) กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิในจาํนวนท่ีเป็นสาระสําคญั ซ่ึงเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน โดย

กาํไรสุทธิจากธุรกรรมดงักล่าวไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้

 

(ข) ความแตกต่างระหวา่งการรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางบญัชีกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี 

 

26 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  

 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 

(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น เป็นจาํนวนไม่เกินจาํนวนเงินลงทุน

โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน 
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(ค) ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมมีกาํหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข)  

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนด

ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  

 2555  2554 

  

กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้

รับการ

ส่งเสริม 

  

 

รวม 

  

กิจการท่ี

ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

 กิจการท่ี

ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ขายต่างประเทศ 21,865  330,276  352,141  59,859  218,991  278,850 

ขายในประเทศ 5,346,386  5,700,511  11,046,897  3,568,226  3,888,480  7,456,706 

ตดัรายการระหวา่งกนั (1,427,225)  (562,257)  (1,989,482)  (1,092,624)  (222,202)  (1,314,826) 

รวมรายได้ 3,941,026  5,468,530  9,409,556  2,535,461  3,885,269  6,420,730 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555  2554 

 กิจการท่ี 

ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ไดรั้บ

การส่งเสริม 

  

 

รวม 

 กิจการท่ี

ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

 กิจการท่ี

ไม่ไดรั้บการ

ส่งเสริม 

  

 

รวม 

 (พันบาท) 

ขายต่างประเทศ 21,387  37,878  59,265  42,481  16,388  58,869 

ขายในประเทศ 2,034,853  1,051,210  3,086,063  1,369,154  693,702  2,062,856 

รวมรายได้ 2,056,240  1,089,088  3,145,328  1,411,635  710,090  2,121,725 
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27 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 คาํนวณจากกาํไรสําหรับปีท่ีเป็น

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีในแต่ละปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทั  

(ขั้นพืน้ฐาน) 

 

815,763 

  

408,164 

  

682,162 

  

326,740 

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

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 2.40  1.20  2.01  0.96 

 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุน้ปรับลด  เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัตามโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน

ใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อจาํนวนหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 

 

28 เงนิปันผล 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล สาํหรับผลการดาํเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 102 ลา้นบาท 

ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อ

หุน้ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2555 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 153 ลา้นบาท 

ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน ทั้งน้ีไดมี้การจ่ายเงินปันระหว่างกาลเม่ือ

วนัท่ี 9 สิงหาคม 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท  เป็นจาํนวนเงิน 34 

ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็น

เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 118.97 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู ้

ถือหุน้ในระหวา่งเดือนกนัยายน 2554 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2554 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร

เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 169.96 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่าย

ให้แก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2554 

 

29 เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ

ทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเกง็กาํไรหรือการคา้ 

 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล

ของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความ

เส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจว่ามี

ความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

การบริหารจัดการทุน 

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่

ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 

ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน

ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน

ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้มืส่วนใหญ่

มีอตัราคงท่ี กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 15) กลุ่มบริษทัไดล้ดความ
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เส่ียงดงักล่าวโดยทาํให้แน่ใจว่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็น

ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนั

ผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 

  

อตัราดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2555          

 หมุนเวยีน          

  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3.8 – 4.8  340,000  -  -  340,000 

รวม   340,000  -  -  340,000 

          

ปี 2554          

 หมุนเวยีน          

  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3.0 – 4.8  540,000  -  -  540,000 

รวม   540,000  -  -  540,000 

 

อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระหรือ

กาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2555          

หมุนเวยีน           

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  556,351  -  -  556,351 

ไม่หมุนเวยีน          

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  -  2,232,241  341,892  2,574,133 

รวม   556,351  2,232,241  341,892  3,130,484 
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   งบการเงนิรวม 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2554          

หมุนเวยีน           

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

ไม่หมุนเวยีน          

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

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

 
   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

อตัราดอกเบ้ีย 

 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ปี 2555          

หมุนเวยีน           

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  170,103  -  -  170,103 

ไม่หมุนเวยีน          

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  -  753,684  109,136  862,820 

รวม   170,103  753,684  109,136  1,032,923 
          

ปี 2554          

หมุนเวยีน           

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

ไม่หมุนเวยีน          

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

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

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 

 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัจะพิจารณาทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ

ไม่เกินหน่ึงปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  สัญญาซ้ือขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศในงวดถดัไป 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ

มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ  2555  2554  2555  2554 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา้ 6  21,441  12,344  17,023  6,416 

เจา้หน้ีการคา้ 16  (141,619)  (91,489)  (16,444)  (4,095) 

ยอดบญัชีในงบดุลทีม่ีความเส่ียง                                        (120,178)  (79,145)  579  2,321 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                                      56,127  -  3,391  - 

ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                                 (64,051)  (79,145)  3,970  2,321 

 

เงินเยน          

เงินฝากธนาคาร 5  4,807  10,535  -  - 

ลูกหน้ีการคา้ 6  6,554  9,008  -  - 

เจา้หน้ีการคา้ 16  (28,270)  (51,783)  (3,707)  (6,015) 

เจา้หน้ีอ่ืน   22,617  620  -  - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   1,904  1,363  -  - 

ยอดบญัชีในงบดุลทีม่ีความเส่ียง                                        7,612  (30,257)  (3,707)  (6,015) 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                                      321,666  -  62,872  - 

ยอดความส่ียงคงเหลอืสุทธิ                                 329,278  (30,257)  59,165  (6,015) 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง

ไวเ้ม่ือครบกาํหนด 

 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ  โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง

จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั  ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน

แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้

คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
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ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 

 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์

หรือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนั

ไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย

มูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยใน

หมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 

 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินใหกู้ย้ืม

และเงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของคู่สญัญา ณ วนัท่ีรายงาน 

 

มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีมูลค่าสุทธิ 371.88 ลา้นบาท (2554: 

440.34 ล้านบาท) 

 

30 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 

 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        

ท่ีดิน 23.8  36.0  9.8  - 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 187.9  154.8  -  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.3  0.6  0.3  0.3 

งานก่อสร้างอาคาร 67.2  1.6  1.6  1.6 

รวม 279.2  193.0  11.7  1.9 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 

 (ล้านบาท) 
        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีย่กเลกิไม่ได้        

ภายในหน่ึงปี 69.9  59.3  9.2  10.2 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 66.7  96.4  12.5  9.5 

หลงัจากหา้ปี -  -  -  - 

รวม 136.6  155.7  21.7  19.7 
        

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ        

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  72.5  61.1  18.3  14.0 

รวม 72.5  61.1  18.3  14.0 

 

บริษทัไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดย

บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึง โดยไม่รวมตน้ทุนวตัถุดิบสําหรับ

สินคา้ท่ีบริษทัผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 

5 ปี 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็กทุบ

ข้ึนรูปโดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของตน้ทุนกระบวนการทุบข้ึนรูป โดยไม่รวมตน้ทุน

วตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษทัมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้ก

เป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต

งานกลึงโดยบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึงโดยไม่รวมตน้ทุน

วตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัย่อยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อ

สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ

ผลิตงานหล่อโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 1 ลา้นเยน สัญญามีอาย ุ5 ปี โดย

ส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

             74 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัธนาคารในประเทศหลายแห่งเพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงจากการชาํระเงินค่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ มูลค่าตามสัญญา 56.1 ลา้นบาท (2554: ไม่มี) สัญญาท่ี

ทาํไวใ้นปี 2555 จะครบกาํหนดภายในเดือนกนัยายน 2556 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอตัราดอกเบ้ียของ

เงินกูร้ะยะยาวมูลค่าสัญญา 371.9 ลา้นบาท (2554: 434.4 ล้านบาท) จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราคงท่ีตามท่ี

ระบุไวใ้นสญัญา 
 

31 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
 

ในระหวา่งปี 2554 บริษทัไดฟ้้องร้องบริษทัในประเทศสองแห่ง เน่ืองจากผิดสัญญาจา้งพฒันาโปรแกรมและสัญญา

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ เป็นจาํนวนเงิน 35.6 ลา้นบาท โดยจาํเลยรายหน่ึงไดฟ้้องแยง้บริษทัเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 การฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด และผลของการฟ้องร้องยงัไม่สามารถทราบได ้บริษทั

จึงมิไดต้ั้งค่าเผื่อความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้อง แมว้่าบริษทัมีความเช่ือว่าผลของคดีจะเป็นไปในเชิง

บวก แต่บริษทักไ็ม่ไดรั้บรู้สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึนจากการฟ้องร้องดงักล่าว 
 

32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาทีร่ายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

 

1) จ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2555 จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน ใน

รูปเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.72 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 244.76 ลา้นบาท  ทั้งน้ีไดมี้การจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท  

เป็นจาํนวนเงิน 142.78 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2556 และ

จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมมูลค่า

ทั้งส้ินไม่เกิน 84.99 ลา้นบาท  

 

2) มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 341,723,287 บาท เป็น 339,958,087 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 

1,765,200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงิน 1,765,200 บาท เพื่อตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํ

ออกจาํหน่ายหรือจาํหน่ายไม่ไดก่้อนการเพิ่มทุนตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  

 

3) มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 339,958,087 บาท เป็น 426,712,809 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจาํนวน 

86,754,722 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงิน 86,754,722 บาท เพื่อการจ่ายหุ้นปันผลและ

โครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั  
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33 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้     
 

บริษทัและบริษทัย่อยยงัไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดังต่อไปน้ี ณ วนัท่ี

รายงาน เน่ืองจากยงัไม่มีการบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่กาํหนดใหถื้อปฏิบติั

กบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 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 

ผูบ้ริหารคาดว่าจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใชแ้ละถือปฏิบติัโดย

ผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่อ     

งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการบัญชีฉบบัที ่12 – ภาษเีงินได้ 

 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ระบุใหกิ้จการตอ้งบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี และหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคือจาํนวน

ภาษีเงินไดท่ี้กิจการตอ้งจ่ายหรือไดรั้บในอนาคตตามลาํดบั ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าทางบญัชี

ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น และขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน 

 

บริษทัและบริษทัย่อยจะถือปฏิบติัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2556     เป็นตน้ไป ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจะปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน และปรากฎในงบ

แสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ผูบ้ริหารประมาณผลกระทบต่องบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ดงัน้ี  
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2555  2554  2555  2554 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน        

ประมาณการเปล่ียนแปลงจากการปรับงบการเงิน        

   ยอ้นหลงัเน่ืองมาจากการนาํมาตรฐานการบญัชี        

   ฉบบัท่ี 12 - ภาษีเงินไดม้าถือปฏิบติั:        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน  -  -  105  102 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มข้ึน  68,764  72,028  -  - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลง (87,634)  (88,836)  (2,977)  (3,093) 

กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน  18,870  16,808  3,082  3,195 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นเพิม่ขึน้ (ลดลง) (68,764)  (72,028)  105  102 

 

ยงัไม่สามารถกาํหนดผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี 2556 และในงวดต่อมาภายหลงั 

 

34 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            

อะไหล่เคร่ืองจกัร-หมุนเวยีน -  59,992  59,992  -  25,874  25,874 

อะไหล่เคร่ืองจกัร-ไม่หมุน เวยีน 120,301  (59,992)  60,309  50,453  (25,874)  24,579 

   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มกิจการมากกวา่ 
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