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 15 

หมายเหตุ สารบญั 

  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี       

4 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 ลูกหน้ีการคา้  

6 สินคา้คงเหลือ 

7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

8 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

9 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

10 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

12 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

13 เจา้หน้ีการคา้ 

14 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

15 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 

16 สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 

17 ทุนเรือนหุน้ 

18 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

19 ภาษีเงินได ้

20 กาํไรต่อหุน้ 

21 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

22 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 

23 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

24 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

25 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลเงินน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2556 

 

1 ข้อมูลทัว่ไป 

  

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

จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 

 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือเดือนมกราคม 2548 

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวด ไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 25.50) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง

ข้ึนในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 24.28)  

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 7 

 

  ประเทศ  

ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ทีก่จิการจัดตั้ง บริษทัถอืหุ้นร้อยละ 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

   2556 2555 

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 100 100 
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2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 

  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนในรูปแบบยอ่และตามมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง    

งบการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555           

งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยนาํเสนอรายงานไปแลว้ 

ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประกาศสภาวิชาชีพหลายฉบบั ซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  

มกราคม 255 6 ดงัต่อไปน้ี   

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

  

การปฏิบติัตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3  

 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 สภา

วิชาชีพบญัชีไดอ้อกการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้ําหรับการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ี   การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 24 
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นอกเหนือจากเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 นโยบายการบญัชี

และวิธีการคาํนวณท่ีใชใ้นงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคลอ้งกบัการถือปฏิบติัในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

 (ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่ม

บริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้

ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ค)     การประมาณการและใช้วจิารณญาณ 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การ

ประมาณและขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวน

เงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอยา่งมีนยัสาํคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสาํคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 การเปล่ียนแปลงส่วนใหญ่เกิดจากการถือปฏิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 

 

การใช้วจิารณญาณ 

 

การใชว้ิจารณญาณสาํหรับการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชี ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินท่ีรับรู้

ในงบการเงินระหวา่งกาลมีดงัต่อไปน้ี 

 

การจัดประเภทคลงัสินค้าส่วนท่ีให้เช่า 

 

กลุ่มบริษทัไดแ้บ่งให้เช่าคลงัสินคา้ท่ีว่างแต่มิไดจ้ดัคลงัสินคา้ดงักล่าวเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเน่ืองจาก

กลุ่มบริษทัมิไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะถือไวเ้พื่อหาประโยชน์จากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยใ์นระยะยาวหรือ

เพื่อใหเ้ช่า ดงันั้นจึงจดัสินทรัพยด์งักล่าวเป็นสินทรัพยใ์หเ้ช่าในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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การประมาณการ 

 

การวัดมลูค่าหนีสิ้นโครงการผลประโยชน์พนักงานท่ีกาํหนดไว้ 

 

การคาํนวณหน้ีสินโครงการผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไวน้ั้นอ่อนไหวต่อสมมุติฐานของอตัรามรณะและการ

เพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 14 

 

การเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงาน 

 

การคาํนวณค่าใชจ้่ายจากการให้สิทธิในหุ้นสามญัที่เสนอขายให้กบัพนกังานของกลุ่มบริษทัซ่ึงถูกกาํหนดดว้ย

ตวัช้ีวดัผลการปฏิบตัิงานจากผลประกอบการของกลุ่มบริษทัและผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคล

ในแต่ละปี ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 

 

3        การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี       

 

ก) ภาพรวม 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ และ

ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีดงัท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีดงัน้ี 

• การบญัชีภาษีเงินได ้

• การนาํเสนอขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน 

 

รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการบญัชีใหม่ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ข) 

ถึง 3 (ค) ดงัน้ี สาํหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการ

บญัชี ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

ข) การบญัชีภาษเีงินได้ 

 

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ระบุใหกิ้จการตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้

รอการตดับญัชีในงบการเงิน   

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พื่อคาํนวณภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว

ต่อไปน้ี  เกิดจากการรับรู้ค่าความนิยมเม่ือเร่ิมแรก  การรับรู้เม่ือเร่ิมแรกซ่ึงสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงเกิดจากรายการท่ี

ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว

ในอนาคตอนัใกล ้   

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทั

คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี

รายงาน  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้

น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสําหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สําหรับ

หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ

หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต

จะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชป้ระโยชนจ์ริง  

 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 

เป็นตน้ไป ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดป้รับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

 1 มกราคม 

2555 

 31มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

 1 มกราคม 

2555 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เพิ่มข้ึน 

 

       - 

  

      - 

  

    - 

  

   - 

  

105 

  

102 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เพิ่มข้ึน 

 

65,526 

  

68,814 

  

72,092 

  

218 

  

     - 

  

   - 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลง (87,338)  (87,634)  (88,836)  (2,948)  (2,977)  (3,093) 

กาํไรสะสมเพิ่มข้ึน 21,812  18,820  16,744  2,730  3,082  3,195 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 

 

(65,526) 

  

(68,814) 

  

(72,092) 

  

(218) 

  

105 

  

102 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

งบกาํไรขาดทุน 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 

 

2556 
 

 

2555 

  

2556 
 

 

2555 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(เพิ่มข้ึน)/ลดลง 2,992  448  (352)  (51) 

กาํไรสาํหรับงวดเพิ่มข้ึน/(ลดลง) 2,992  448  (352)  (51) 

กาํไรต่อหุน้ เพิม่ข้ึน/(ลดลง)        

- กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.01  0.00  0.00  0.00 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ค) การนําเสนอข้อมูลส่วนงานดาํเนินงาน 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ืองส่วนงาน

ดาํเนินงาน นโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัการแสดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานและนโยบายการบญัชีเดิมนั้นอธิบาย

ในย่อหน้าถดัไป กลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงัขอ้มูลตามส่วนงานของปี 2555 ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาล 

2556 ของกลุ่มบริษทัเพื่อวตัถุประสงคใ์นการให้ขอ้มูลเปรียบเทียบ ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกระทบเพียงการ

เปิดเผยขอ้มูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือกาํไรต่อหุน้ของกลุ่มบริษทั 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 นาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการ

เปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีได้

รายงานต่อผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการดาํเนินงาน

ของส่วนงานและเพื่อจดัสรรทรัพยากรใหส่้วนงานดงักล่าว ท่ีผา่นมากลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลส่วนงานตามส่วนงาน

ธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 14 เร่ือง การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตาม      

ส่วนงาน 

 

การเปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานน้ีมีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่อขอ้มูลส่วนงานท่ีเคย

นาํเสนอในงบการเงินของกลุ่มบริษทั ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 

 

4        รายการกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาํคญัต่อบุคคล

หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนั

หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 

  

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 และ 8 สําหรับ

ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 ประเทศทีจ่ัดตั้ง  

ช่ือกจิการ       /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 

 

ไทย 

 

เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100  

   



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 ประเทศทีจ่ัดตั้ง  

ช่ือกจิการ       /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย  บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100  

บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยถือหุน้ร้อยละ 20 

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยถือหุน้ร้อยละ 21.25 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผดิชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ  

ของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 

รวมถึงกรรมการของกิจการ (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ี

ในระดบับริหารหรือไม่) 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 

สรุปไดด้งัน้ี 

 

 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม    2556  2555 

   (ล้านบาท) 

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  25.4  20.3 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั      

   ผลประโยชนร์ะยะสั้น   13.2  15.8 

ผลประโยชนร์ะยะยาว   3.8  3.8 

   ค่าใชจ่้ายสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายให ้

        กบัพนกังาน 

   

2.5 

 

- 

    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   19.5  19.6 

 

 

 

 

 

     

      



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม   2556  2555 

   (ล้านบาท) 

บริษทัย่อย      

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  9.4  - 

รายไดเ้งินปันผล   -  100.4 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน  6.0  4.4 

ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  3.8  6.8 

รายไดค่้าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  50.2  44.8 

ขายเศษจากการผลิต ราคาตลาด  1.9  - 

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน  0.4  0.3 

ดอกเบ้ียจ่าย ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  -  0.4 

      

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  2.1  0.7 

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั      

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน   11.3  13.6 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน   1.8  2.0 

   ค่าใชจ่้ายสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายให ้

        กบัพนกังาน 

   

2.5 

  

- 

    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   15.6  15.6 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 

ลูกหน้ีการค้า-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  10,920  - 
        

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 35,510  39,325  2,459  1,075 

บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์        

 เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั       353  -  -  - 

รวม 35,863  39,325  13,379  1,075 
 

ลูกหน้ีอ่ืน-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  18,845  18,615 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั -  -  12,703  10,938 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  13,512  12,153 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั   -  694  219 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั -  -  69  120 
        

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 128  128  -  - 

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั 10  10  -  - 

รวม 138  138  45,823  42,045 

        

        

        

        



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

     31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

     2556  2555 

     (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั     160,000  110,000 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั     200,000  200,000 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั     40,000  30,000 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั     20,000  - 

รวม     420,000  340,000 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555 

 (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  340,000  540,000 

เพิ่มข้ึน 420,000  700,000 

ลดลง (340,000)  (530,000) 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 420,000  710,000 

 

เจ้าหน้ีการค้า-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  -  38 

บริษัทร่วม        

บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 14,058  14,060  -  - 

กจิการอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั        

บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 221  119  -  - 

รวม 14,279  14,179  -  38 

    



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

เจ้าหน้ีอ่ืน-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

        

บริษัทย่อย        

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั -  -  64  93 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั -  -  276  1,097 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั -  -  1  2 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั -  -  1,003  2,155 

รวม -  -  1,344  3,347 

 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  

 

5 ลูกหนีก้ารค้า  

 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

  

หมายเหตุ 

 31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

 31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  35,863  39,325  13,379  1,075 

กิจการอ่ืนๆ   1,634,531  1,536,802  541,092  521,139 

รวม   1,670,394  1,576,127  554,471  522,214 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   -  -  -  - 

สุทธิ   1,670,394  1,576,127  554,471  522,214 

          

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับงวด   -  -  -  - 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

 31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

 (พันบาท) 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 35,863  39,325  13,379  1,075 

เกินกาํหนดชาํระ :        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  -  -  - 

   3 - 12 เดือน -  -  -  - 

   มากกวา่ 12  เดือน -  -  -  - 

สุทธิ 35,863  39,325  13,379  1,075 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 

 35,863  39,325  13,379  1,075 

กจิการอืน่ๆ        

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,629,871  1,525,162  540,943  511,327 

เกินกาํหนดชาํระ :        

   นอ้ยกวา่ 3 เดือน 4,591  11,571  149  9,812 

   3 - 12 เดือน 1  1  -  - 

   มากกวา่ 12  เดือน 68  68  -  - 

สุทธิ 1,634,531  1,536,802  541,092  521,139 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 

 1,634,531  1,536,802  541,092  521,139 
   

 
   

 

รวม 1,670,394  1,576,127  554,471  522,214 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

 

 

 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

6 สินค้าคงเหลอื 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

 31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 211,707  201,849  60,046  61,746 

งานระหวา่งทาํ 99,244  97,820  15,514  15,367 

วตัถุดิบ 140,790  159,444  38,366  48,406 

วสัดุโรงงาน 122,483  125,407  38,933  38,037 

สินคา้ระหวา่งทาง 23,936  53,696  4,474  2,835 

 598,160  638,216  157,333  166,391 

หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (29,096)  (27,308)  (6,816)  (6,597) 

สุทธิ 569,064  610,908  150,517  159,794 

 

7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,301,555  1,861,561 

ซ้ือเงินลงทุน -  100,000 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2,301,555  1,961,561 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 30 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

 เงินปันผลรับสาํหรับ 

งวดส้ินสุดสามเดือน 

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

 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

 (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อย                

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 100  100  500,000  500,000  875,989  875,989  -  - 

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  100,000  100,000  100,000  100,000  -  - 

รวม         2,301,555  2,301,555  -  100,358 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 153,200  144,950 

ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 5,992  3,200 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 159,192  148,150 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 32 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2556  และ  31 ธนัวาคม 2555 และเงินปันผลรับสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 2556 และ  2555 มีดงัน้ี 

  งบการเงนิรวม 

 ประเภทธุรกิจ สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  วิธีส่วนไดเ้สีย  เงินปันผลรับ 

  31  

มีนาคม 

31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 

 31 

มีนาคม 

  2556 2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัร่วม                    

 ผลิตและจาํหน่าย 

ทรายเคลือบ

พลาสติก,   

ทรายอบแหง้ 

                  

บริษทั ซึชิโยชิ  

 สมบูรณ์โคเตท 

 แซนด ์จาํกดั 

 

 

21.25 

 

 

21.25 

  

 

72,000 

  

 

72,000 

  

 

15,300 

  

 

15,300 

  

 

35,082 

  

 

35,801 

  

 

- 

 

 

 

- 

บริษทั ยามาดะ  

 สมบูรณ์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 

อะไหล่รถ 

 

20.00 

 

20.00 
 

 

150,000 
 

 

150,000 
 

 

30,807 
 

 

30,807 
 

 

124,110 
 

 

117,399 
 

 

- 
 

 

- 

         46,107  46,107  159,192  153,200  -  - 
 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ท่ีจดัทาํข้ึนโดย

ฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่าย

บริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

 

      งบการเงนิรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ ราคาทุน 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

   2556  2555 2556  2555 

  (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั นิชินโบะ สมบูรณ์           

ออโตโมทีฟ จาํกดั 

 

ผลิตและจาํหน่าย

อะไหล่รถ 

ระบบเบรค 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 

 

10 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เป็นท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย มีมูลค่ายติุธรรมจากการประเมิน

ของผูป้ระเมินอิสระ เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2553 เป็นจาํนวนเงิน 112.94 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํท่ีดิน

ตามราคาทุนมูลค่า 4.61 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 

11 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 

การซ้ือ จาํหน่ายและโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 มี

ดงัน้ี 

 

   งบการเงนิ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน / ราคาทีตี่ใหม่    

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

ซ้ือเพิ่ม 186,015  13,579 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (11,577)  (94) 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2555 10,107,848  2,645,897 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบการเงนิ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม งบการเงนิรวม  เฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 10,852,665  2,872,363 

ซ้ือเพิ่ม 550,173  232,192 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (19,309)  (7,543) 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556 11,383,529  3,097,012 

 
   

ค่าเส่ือมราคา    

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

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 170,208  51,825 

ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพิ่ม 2,442  547 

ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (9,342)  (91) 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2555 3,951,954  1,344,451 

 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 4,461,255  1,486,290 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 182,942  53,341 

ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพิ่ม 2,413  541 

ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (13,906)  (5,296) 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556 4,632,704  1,534,876 

 
   

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 และวนัที ่1 มกราคม 2556 6,391,410  1,386,073 

ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556 6,750,825  1,562,136 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ท่ีดินของบริษทัยอ่ยมูลค่า 47.0 ลา้นบาท เป็นท่ีดินท่ีบริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิตาม

กฎหมาย ซ่ึงการโอนจะเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาขายและเช่าทางการเงินกลบัคืน โดยมีมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 48.7 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2555: 50.3 ล้านบาท) 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร

พาณิชย ์

 

ในระหว่างปี 2556 บริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของโครงการก่อสร้างอาคารและติดตั้งเคร่ืองจกัร

จาํนวน 1.5 ลา้นบาท ตน้ทุนการกูย้มืน้ีเป็นตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพื่อโครงการก่อสร้างโรงงานของบริษทั

ยอ่ยแห่งหน่ึง และเพื่อวตัถุประสงคท์ัว่ไปแต่บริษทัไดน้าํมาใชใ้นโครงการน้ี โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึง

เป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูย้มืดงักล่าวในอตัราร้อยละ 4.60 ถึง 5.50 ต่อปี  

 

12 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี   

 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 

มีนาคม 

2556 

 31 

ธนัวาคม

2555 

 31 

มีนาคม 

2556 

 31 

ธนัวาคม

2555 

 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 21,812  18,820  2,730  3,082 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (87,338)  (87,634)  (2,948)  (2,977) 

สุทธิ  (65,526)  (68,814)  (218)  105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น  

 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 

2556   

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

(หมายเหต ุ19)  

กาํไขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ณ วนัที ่ 

31 มีนาคม 

2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

สินคา้คงเหลือ  5,457  256  -  5,713 

สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 13  20  -  33 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 13,350  2,716  -  16,066 

รวม 18,820  2,992  -  21,812 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 87,634  -  (296)  87,338 

รวม 87,634  -  (296)  87,338 

        

สุทธิ (68,814)  2,992  296  (65,526) 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น  

 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 

2555  

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

(หมายเหต ุ19)  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ณ วนัที ่ 

31 มีนาคม 

2555 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

สินคา้คงเหลือ  4,350  206  -  4,556 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 12,365  260  -  12,625 

ประมาณการหน้ีสิน 29  (18)  -  11 

รวม 16,744  448  -  17,192 

   

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 88,836  -  (299)  88,537 

รวม 88,836  -  (299)  88,537 

        

สุทธิ (72,092)  448  299  (71,343) 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น  

 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 

2556   

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

(หมายเหต ุ19)  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที ่ 

31 มีนาคม 

2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

สินคา้คงเหลือ  348  11  -  359 

สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 13  20  -  33 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,721  (383)  -  2,338 

รวม 3,082  (352)  -  2,730 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 2,977  -  (29)  2,948 

รวม 2,977  -  (29)  2,948 

        

สุทธิ 105  (352)  29  (218) 

        



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเฉพาะกจิการ 

   บนัทึกเป็นรายจ่าย / รายไดใ้น  

 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 

2555   

กาํไรหรือ

ขาดทุน 

(หมายเหต ุ19)  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ณ วนัที ่ 

31 มีนาคม 

2555 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

สินคา้คงเหลือ  336  1  -  337 

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,830  (34)  -  2,796 

ประมาณการหน้ีสิน 29  (18)  -  11 

รวม 3,195  (51)  -  3,144 

   

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ 3,093  -  (29)        3,064 

รวม 3,093  -  (29)  3,064 

        

สุทธิ 102  (51)  29  80 

 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุในปี 2560 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้

ปัจจุบนันั้น บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มีความ

เป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เจ้าหนีก้ารค้า  

 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

  

หมายเหตุ 

 31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

 31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  14,279  14,179  -  38 

กิจการอ่ืนๆ   1,337,303  1,441,204  481,608  482,435 

รวม   1,351,582  1,455,383  481,608  482,473 

 

14 ภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

 31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ        

โครงการผลประโยชน ์ 138,041  143,311  44,301  51,552 

        

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุน        

รับรู้ในกาํไรสําหรับงวด        

โครงการผลประโยชน ์ 3,821  3,821  1,840  1,840 
        

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนดของ

พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณและผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืนแก่พนกังาน

ตามสิทธิและอายงุาน 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ  

   วนัท่ี 1 มกราคม 

 

143,311 

  

116,066 

  

51,552 

  

53,625 

ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (9,091)  (2,504)  (9,091)  (2,488) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย 3,821  3,821  1,840  1,840 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  

   ณ วนัที ่31 มีนาคม 138,041  117,383  44,301  52,977 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,457  2,457  1,211  1,211 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,364  1,364  629  629 

รวม 3,821  3,821  1,840  1,840 

 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบกาํไรขาดทุน 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ตน้ทุนขาย 2,311  2,311  463  463 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,510  1,510  1,377  1,377 

รวม 3,821  3,821  1,840  1,840 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้าหนกั) 

 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

 31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  4.75  4.00  4.75  4.00 

การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 

โครงการบาํเหน็จบาํนาญเพิ่มข้ึนในอนาคต 2.50  2.50  2.50  2.50 

 

 ขอ้สมมุติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  

 

15 หนีสิ้นทีม่ีภาระดอกเบีย้ 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ส่วนทีห่มุนเวยีน        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน –  

   ทรัสตรี์ซีท 

       

ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 80,954  25,293  -  - 

        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

  

 

   

 

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 538,791  531,058  179,983  170,103 
   

 
    

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี 

 

21,092 

 

23,069 

 

338 

 

333 

รวมหนีสิ้นส่วนทีห่มุนเวยีน 640,837  579,420  180,321  170,436 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน        

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 2,575,949  2,574,133  860,304  862,820 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 267  2,644  267  354 

รวมหนีสิ้นส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 2,576,216  2,576,777  860,571  863,174 

        

รวม 3,217,053  3,156,197  1,040,892  1,033,610 
 

 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  619,745  556,351  179,983  170,103 

ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,305,883  2,232,241  749,108  753,684 

ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 270,066  341,892  111,196  109,136 

รวม 3,195,694  3,130,484  1,040,287  1,032,923 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงกับสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จาํกัดว่าจะจ่ายเงิน          

ปันผลไดต่้อเม่ือไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ี

สถาบนัการเงินกาํหนด  

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมดงักล่าวท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 572.6 ลา้นบาท  

(31 ธันวาคม 2555: 571.2 ล้านบาท) 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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วงเงินสินเช่ือระยะยาวคํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทั

ยอ่ย 

 

ตามสัญญาปรับโครงสร้างวงเงินสินเช่ือ บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขระหว่างการใชสิ้นเช่ือ เช่น การ

ดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน ตามท่ีกาํหนดในสญัญา  

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 31 มีนาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21,567  (475)  21,092  23,691  (622)  23,069 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี

แต่ไม่เกินหา้ปี 

 

274 

  

(7) 

  

267 

 

2,682 

 

(38) 

 

2,644 

รวม 21,841  (482)  21,359  26,373  (660)  25,713 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั 

ของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 

ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 365  (27)  338  365  (32)  333 

ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี

แต่ไม่เกินหา้ปี 

 

274  (7)  267 

 

365  (11)  354 

รวม 639  (34)  605  730  (43)  687 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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นอกหนือจากเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาขายและเช่าทางการเงินกลบัคืน บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํ      

สัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่า

เป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปีและสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิก

ไม่ได ้

 

 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็น

สกลุเงินบาท 

 

16  สิทธิในหุ้นสามัญทีเ่สนอขายให้กบัพนักงาน  

 

โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษทั 

 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหมี้การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่พนกังานท่ีอยู่

ในระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั) ซ่ึงจดทะเบียนใน

ประเทศไทย โดยบริษทัจะให้ผลตอบแทนแก่พนักงานท่ีอยู่ในระดับผูบ้ริหารระดับสูงของกลุ่มบริษทั เพื่อซ้ือ

หลกัทรัพยข์องบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดท้าํหนงัสือเพื่อแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการฯให้แก่พนกังานดงักล่าวใน

ระหวา่งเดือนกรกฏาคม 2554  

 

ลกัษณะทีสํ่าคญัโดยสรุปของหุ้นสามัญโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษทั 

 

โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนกังานของกลุ่มบริษทัมีอายโุครงการต่อเน่ือง 4 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขาย

หุน้สามญัเพิ่มทุนคร้ังแรกเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,800,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ทั้งน้ีราคาเสนอ

ขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในแต่ละคร้ังจะเป็นราคาตลาด ซ่ึงหมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้ในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในแต่ละคร้ัง โครงการ

ดงักล่าวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนกังานตามโครงการฯตอ้งมีสถานะเป็นพนกังานของบริษทัและ/หรือบริษทั

ยอ่ย ณ วนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในแต่ละคร้ัง และจาํนวนหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีพนกังานแต่ละรายจะไดรั้บ

ในแต่ละปีข้ึนอยูก่บัผลประเมินท่ีไดจ้ากตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (KPIs) ในแต่ละปี  
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 บริษทัจะทาํการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเน่ือง โดยจะเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนคร้ังแรกภายใน 1 

ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีมติอนุมติั โดยหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายในปีแรกน้ีจะมีจาํนวนรวมกนัไม่

เกินร้อยละ 35 ของจาํนวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนทั้งหมดท่ีเสนอขายภายใตโ้ครงการน้ี และบริษทัจะทาํการเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือทั้งหมดภายใน 3 ปีนบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนคร้ังแรก อยา่งไรก็ตาม พนกังาน

ท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนและไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามโครงการฯ จะถูกหา้มขายหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรรใน

แต่ละคราว เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิในหุน้สามญัเพิ่มทุนตามโครงการฯ (Lock up period) 

 

 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 อนุมติัเสนอขาย หุ้นสามญัเพิ่มทุน จาํนวน 1,800,000

หุน้ใหแ้ก่พนกังานท่ีอยูใ่นระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัและหรือบริษทัยอ่ย ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ

ไทย (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ซ่ึงมีรายละเอียดและเง่ือนไขโครงการตามเดิม โดยท่ีประชุมมีมติ

อนุมติัโครงการดงักล่าว 

 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจ่ายโดยใชหุ้น้

เป็นเกณฑ์สําหรับการให้สิทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลให้บริษทัตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ

โครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว  

 

ผลตอบแทนตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทัถูกกาํหนดดว้ยตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน 

(KPIs) สําหรับปี 2556 บริษทัได้กาํหนดเกณฑ์การให้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จากผลประกอบการของกลุ่ม

บริษทัและผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคล สาํหรับผลการปฏิบติังานตลอดทั้งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2556  

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายติุธรรมตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั แสดงไดด้งัน้ี 

 

วนัท่ีใหสิ้ทธิ 1 มิถุนายน 2555   

มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั ณ วนัใหสิ้ทธิ  27.75 บาท 

ราคาใชสิ้ทธิ    ราคาตลาด  

 

จากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัประจาํปี 2555 และผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคล อยู่ในเกณฑ์

ประมาณการไดรั้บสิทธิตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังาน โดยบริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการ

ใหสิ้ทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 1.7 ลา้นบาท สาํหรับ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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จากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัประจาํงวดสามเดือนของปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ประมาณการได้รับสิทธิตาม

โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานโดยบริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากรายการใหสิ้ทธิในหุ้นสามญัท่ีเสนอ

ขายใหก้บัพนกังานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 จาํนวน 2.5 ลา้นบาทและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

จาํนวน 0.6  ลา้นบาท และสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 1.9 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

 

17 ทุนเรือนหุ้น 

 

 มูลค่าหุน้

ต่อหุน้ 

 2556  2555 

  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 1  341,723  341,723  341,723  341,723 

ลดหุน้สามญั 1  -  -  -  - 

ออกหุน้ใหม่ 1  -  -  -  - 

ณ วนัที ่31 มีนาคม          

- 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  34  34  -  - 

ณ วนัที ่31 มีนาคม          

- หุ้นสามัญ 1  339,957  339,957  339,923  339,923 

 

บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 33,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน

เพิ่มทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 33,800 บาท ตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั โดยจดทะเบียน

เพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 
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18 ข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 

 

 ผลติภัณฑ์เพลาข้างและ 

เพลารองแหนบ 

 ผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 

ยานยนต์อื่นๆ 

  

รวม 

  

รายการตดับัญชี 

  

สุทธิ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2555  2555 

 (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายและบริการจากลกูคา้ภายนอก 
791  765  2,317  1,881  3,108  2,646 

 
(573) 

 
(447) 

 
2,535  2,199 

รายไดจ้ากการขายและบริการระหวา่งส่วนงาน 
10        -        -       -    10          - 

 
(10) 

 
     - 

 
     -       - 

รวม 
801  765  2,317  1,881  3,118  2,646 

 
(583) 

 
(447) 

 
2,535  2,199 

กาํไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนหกัภาษี 128  267  127  62  255  329 
 

6 
 

(101) 
 

261  228 

 
           

     
   

สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม/ 31 ธนัวาคม 5,350  5,226  8,319  7,976  13,669  13,202 

 

(3,211) 

 

(3,099) 

 

10,458  10,103 
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การกระทบยอดกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์ตามส่วนงานทีร่ายงาน 

 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม  2556  2555 

  (ล้านบาท) 

กาํไรหรือขาดทุน     

รวมกาํไร (ขาดทุน) จากส่วนงานท่ีรายงาน  261  228 

กาํไร (ขาดทุน) อ่ืน               -               - 

  261  228 

ตดัรายการกาํไรระหวา่งส่วนงาน     

จาํนวนท่ีไม่ไดปั้นส่วน     

- ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานอ่ืน               -                 - 

กาํไร (ขาดทุน) รวมก่อนภาษเีงนิได้  261  228 

     

  31 มีนาคม 

2556 

 31 ธนัวาคม 

2555 

  (ล้านบาท) 

สินทรัพย์     

รวมสินทรัพยข์องส่วนงานท่ีรายงาน  10,458  10,103 

สินทรัพยอ่ื์น               -               - 

สินทรัพย์รวม  10,458  10,103 

 

ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ค) เก่ียวกบัการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัท่ี 8 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายเป็นการเปิดเผยขอ้มูลตามส่วนงานดาํเนินงาน 
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19 ภาษเีงนิได้ 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม หมายเหต ุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ปัจจบุนั         

สาํหรับปีปัจจุบนั  25,976  21,278  4,087  9,973 

  25,976  21,278  4,087  9,973 

รายได้ภาษเีงินได้รอตัดบญัชี         

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว  (2,992)  (448)  352  51 

 12 (2,992)  (448)  352  51 

รวม  22,984  20,830  4,439  10,024 

 

การลดภาษีเงินได้นิติบคุคล 

 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 530) พ.ศ. 2554         

วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวกาํหนดใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็น

ระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชีไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 สาํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับสองรอบ

ระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามลาํดบั 

 

ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือไดว้า่รัฐบาลจะดาํเนินการแกไ้ขกฎหมายเพื่อใหอ้ตัราภาษีไม่สูงไปกวา่ร้อยละ 20 สาํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 

2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 51 

20 กาํไรต่อหุ้น 

 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับงวดท่ี

เป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยปรับจาํนวนหุน้สามญั

เพื่อสะทอ้นผลกระทบของการออกหุน้ปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 ซ่ึงกาํไรต่อหุน้ขั้น

พื้นฐานของงวดก่อนไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลไดเ้กิดตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของปีแรกท่ี

เสนอรายงาน แสดงการคาํนวณดงัน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556  2555  2556  2555 

   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษทั         

   (ขั้นพืน้ฐาน) 238,415  207,339  123,355  257,273 

        

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 339,923  339,923  339,923  339,923 

ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจาํหน่าย  

     วนัท่ี 12 มีนาคม 8  -  8  - 

ผลกระทบจากหุน้ปันผล 84,981  84,981  84,981  84,981 

จํานวนหุ้นสามัญทีอ่อกจําหน่ายแล้ว 424,912  424,904  424,912  424,904 

        

กาํไรต่อหุ้น(ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 0.56  0.49  0.29  0.61 

 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด 

 

กลุ่มบริษทัไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัตามโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อจาํนวนหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 
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21 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

  23(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        

สญัญาท่ียงัไม่ไดรั้บรู้        

ท่ีดิน 18.3  23.8  4.2  9.8 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 170.4  187.9  2.9  - 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  0.3  -  0.3 

งานก่อสร้างอาคาร 114.5  67.2  79.1  1.6 

รวม 303.2  279.2  86.2  11.7 

 

 24Bงบการเงนิรวม  
25Bงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2556  2555  2556  2555 

  26B(ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานทีย่กเลกิไม่ได้       

ภายในหน่ึงปี 103.7  69.9  13.9  9.2 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 51.6  66.7  10.6  12.5 

รวม 155.3  136.6  24.5  21.7 

        

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ        

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  72.5  72.5  18.3  18.3 

รวม 72.5  72.5  18.3  18.3 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาจะซ้ือจะขายกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ เพื่อซ้ือท่ีดินปลูกสร้างโรงงาน 

จาํนวนเงิน 61 ลา้นบาทโดยมีกาํหนดจ่ายชาํระ 2 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 53 

บริษทัไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดย

บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึง โดยไม่รวมตน้ทุนวตัถุดิบสาํหรับสินคา้

ท่ีบริษทัผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

บริษทัไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็กทุบ   

ข้ึนรูปโดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของตน้ทุนกระบวนการทุบข้ึนรูป โดยไม่รวมตน้ทุนวตัถุดิบ

สําหรับสินคา้ท่ีบริษทัผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษทัมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้กเป็น

ระยะเวลา 5 ปี 

 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต

งานกลึงโดยบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึงโดยไม่รวมตน้ทุน

วตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัย่อยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษทัย่อยมีสิทธิต่อ

สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ

ผลิตงานหล่อโดยบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 1 ลา้นเยน สัญญามีอายุ 5 ปี โดย

ส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอตัราดอกเบ้ียของเงินกู้

ระยะยาวมูลค่าสัญญา 356 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2555: 372 ล้านบาท) จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราคงท่ีตามท่ี

ระบุไวใ้นสญัญา 

 

22 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

ในระหว่างปี 2554 บริษทัไดฟ้้องร้องบริษทัในประเทศสองแห่ง เน่ืองจากผิดสัญญาจา้งพฒันาโปรแกรมและสัญญา

อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ เป็นจาํนวนเงิน 35.6 ลา้นบาท โดยจาํเลยรายหน่ึงไดฟ้้องแยง้บริษทัเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท ณ 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 การฟ้องร้องดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด และผลของการฟ้องร้องยงัไม่สามารถทราบได ้บริษทัจึงมิได้

ตั้งค่าเผือ่ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้อง 
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23 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการ

จดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 104 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 54.1 

ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 เมษายน 2556 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1) ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายและยงัไม่มี

การเสนอขายใหก้บัพนกังานภายใตโ้ครงการ ESOP จาํนวน 1,766,200 หุน้ 

 

2) ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั จาํนวน 86,754,722 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จาํนวน 84,989,522 หุ้น และเพื่อเสนอขายให้กับพนักงานภายใตโ้ครงการ ESOP 

จาํนวน 1,765,200 หุน้ 

 

3) มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.67 บาทในรูป

ของ หุน้ หรือคิดเป็น อตัรา 1 หุน้ หุน้เดิมต่อ 4 หุน้ปันผล ในอตัราการจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.25 บาท และ ในรูปเงิน

สดอตัราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 227.8 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการ

ลงทุนทั้งจาํนวน เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2556 

 

24 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้     

 

กลุ่มบริษทัยงัไม่ไดใ้ชก้ารตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก ณ วนัท่ีรายงาน แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้ การ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และกาํหนดให้ถือ

ปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี  

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เร่ือง 

ปีท่ีมีผล

บงัคบัใช ้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 1  

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การ

บูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 5  

สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

2557 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เร่ือง 

ปีท่ีมีผล

บงัคบัใช ้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7  

การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี

เงินเฟ้อรุนแรง 

2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 10  

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2557 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชม้าตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

25      การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

รายการในงบการเงินของปี 2555 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัรายการในงบการเงินสาํหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ดงัน้ี 

  

 2555 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน            

ลูกหน้ีอ่ืน 66,371  (35,727)  30,644  12,901  (2,567)  10,334 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 36,287  35,727  72,014  3,784    2,567    6,351 

   -      -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มกิจการมากกวา่ 
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