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หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี      
4 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลูกหน้ีการคา้  
8 ลูกหน้ีอ่ืน 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
12 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
13 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
16 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
17 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
18 เจา้หน้ีการคา้ 
19 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
20 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
21 สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 
22 ทุนเรือนหุน้ 
23 สาํรอง 
24 ส่วนงานดาํเนินงาน 
25 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
26 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
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27 ภาษีเงินได ้
หมายเหตุ สารบัญ 
28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
29  กาํไรต่อหุน้ 
30 เงินปันผล 
31 เคร่ืองมือทางการเงิน 
32 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
33 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
36 การจดัประเภทรายการใหม่ 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีนาํเสนอเพ่ือวตัถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใชใ้นประเทศไทย และจดัทาํเป็นภาษาไทย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษไดจ้ดัทาํข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอ่้านงบการเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภาษาไทยและงบการเงินน้ีไดรั้บ
อนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
  

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 25.49) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 20.89) 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 และ 10 
 
  ประเทศ  
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ท่ีกจิการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
   2556 2555 

บริษัทย่อยทางตรง     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 
อุตสาหกรรม จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

  ไทย 100 100 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

ไทย 100 100 
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  ประเทศ  
ช่ือกจิการ ลกัษณะธุรกจิ ท่ีกจิการจัดตั้ง บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
   31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
   2556 2555 
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 

 
2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน  
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ  
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง  
 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั/บริษทั และมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1   มกราคม 2556 
ดงัต่อไปน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 3  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับงบการเงินท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 
มกราคม 2557 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 35  
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 
 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

ทางการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

- มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชนข์องพนกังานท่ีกาํหนดไว ้  
 

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
  
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 21 การวดัมูลค่าของสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 

  
3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี       

  
ก) ภาพรวม 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ ดงัท่ี
กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 กลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีดงัน้ี  

 
 การบญัชีภาษีเงินได ้
 การบญัชีเก่ียวกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
 การนาํเสนอขอ้มลูส่วนงานดาํเนินงาน 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทัได้
ตดัสินใจเปล่ียนนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกบั
ธุรกิจของกลุ่มธุรกิจมากกวา่ 

  
รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการบญัชีใหม่ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัถือปฏิบติัไดร้วมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 3 (ข) ถึง 3 (จ) ดงัน้ี   สาํหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้นไม่มีผลกระทบต่อ
นโยบายการบญัชี ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
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ข) การบัญชีภาษเีงินได้ 

 
การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 ระบุให้กิจการตอ้งบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงิน
ไดร้อการตดับญัชีในงบการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคือ จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้กิจการไดรั้บ
คืนหรือตอ้งจ่ายในอนาคตตามลาํดบั ซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช ้
นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 (ท)   

 
กลุ่มบริษัท/บริษทัถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2556 เป็นตน้ไป ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงจะปรับปรุงยอ้นหลงัในงบการเงิน ผลกระทบต่องบ
การเงินมีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 
 

31  
ธนัวาคม 

2556 

 31  
ธนัวาคม 

2555 

 1  
มกราคม 

2555 

 31  
ธนัวาคม 

2556 

 31  
ธนัวาคม 

2555 

 1  
มกราคม 

2555 
 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพ่ิมข้ึน 

 
25,185 

 
   18,820   

  
16,745 

 
3,099 

  
3,082 

  
3,195 

            
กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน 25,185 18,820  16,745  3,099  3,082  3,195 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมข้ึน  25,185 18,820)  16,745  3,099  3,082  3,195 

 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
งบกาํไรขาดทุน 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 
2556 

  
2555 

  
2556 

  
2555 

 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) 5,845  (730) (206)  (112) 
กาํไรสาํหรับงวดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 5,845  (730) (206) (112) 
กาํไรต่อหุน้เพ่ิมข้ึน (ลดลง)     
- กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.01 0.00 0.00 0.00 

 
ค) การบัญชีเกีย่วกบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทั/บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  

การเปล่ียนแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เพ่ือเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่างๆท่ี
ใชใ้นการรายงาน ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีพิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีกิจการนั้นประกอบ
กิจการ  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) กาํหนดให้กิจการระบุสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและ
แปลงค่ารายการท่ีเป็นสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลง
ค่าดงักล่าวตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)  ซ่ึงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)  ได้
ใหค้าํนิยามสาํหรับเงินตราต่างประเทศคือ เงินตราสกุลอ่ืนนอกเหนือจากสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ 
 
ผูบ้ริหารกาํหนดสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัเป็นสกุลเงินบาท ดงันั้นการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน และ กาํไรสะสมของกลุ่มบริษทั/บริษทั 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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ง) การนําเสนอข้อมลูส่วนงานดําเนินงาน 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 เร่ืองส่วนงาน
ดาํเนินงาน นโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัการแสดงขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานและนโยบายการบญัชีเดิมนั้นอธิบาย
ในย่อหนา้ถดัไป กลุ่มบริษทัไดป้รับยอ้นหลงัขอ้มูลตามส่วนงานในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินปี 2556 ของกลุ่มบริษทัเพ่ือวตัถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลเปรียบเทียบ ทั้งน้ีการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยขอ้มูลเท่านั้นและไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย ์หน้ีสิน หรือกาํไรต่อหุ้น
ของกลุ่มบริษทั 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 นาํเสนอมุมมองของผูบ้ริหารในการรายงานขอ้มูลส่วนงาน จึงมีการ
เปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงาน ทั้งน้ีขอ้มูลส่วนงานอา้งอิงจากขอ้มูลภายในท่ีได้
รายงานต่อผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือประเมินผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรัพยากรให้ส่วนงานดงักล่าว ท่ีผา่นมากลุ่มบริษทันาํเสนอขอ้มูลส่วนงาน
ตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 14 เร่ือง การเสนอขอ้มูลทางการเงิน
จาํแนกตามส่วนงาน 
 
การเปล่ียนแปลงการนาํเสนอและการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานน้ีมีผลกระทบต่อการนาํเสนอขอ้มูลส่วนงานตามหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 
 
จ) การบัญชีเกีย่วกบัท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษทั/บริษทัไดมี้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดว้ยความสมคัรใจเก่ียวกบัการ
บนัทึกมูลค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์โดยเลือกใช้วิธีราคาทุนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) 
เร่ืองท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ กลุ่มบริษทั/บริษทัไดป้รับงบการเงินยอ้นหลงัสาํหรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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ก่อนปี 2555 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าโดยวิธีการตีราคาใหม่ มูลค่าของสินทรัพยส่์วนท่ีตีเพ่ิมข้ึนจะบนัทึก
ไปยงักาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วน
ของผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีท่ีเคยประเมินมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงและรับรู้ขาดทุนในกาํไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์
ช้ินเดียวกนันั้นแลว้ ในกรณีท่ีมูลค่าของสินทรัพยล์ดลงจากการตีราคาใหม่จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับ   
มูลค่าท่ีลดลงเฉพาะจาํนวนท่ีลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ี์เคยบนัทึกไวค้ร้ังก่อนในกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนันั้น   ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพยสิ์นจะถูกตดับญัชี เท่ากบัผลต่าง
ระหว่างค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่กบัค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์นราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไป
กาํไรสะสม  ในกรณีท่ีมีการจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เคยตีราคาใหม่  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย
จะโอนโดยตรงไปยงักาํไรสะสมและไม่รวมในการคาํนวณกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
 

ต่อมาในปี 2556 กลุ่มบริษทั/บริษทัเปล่ียนวิธีนโยบายการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็น
วิธีราคาทุน ดงันั้นบริษทัจึงไดป้รับงบการเงินยอ้นหลงัโดยการกลบัรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเพ่ือให้มูลค่าของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยวิธีราคาทุน 
 

ผลกระทบต่องบการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 
 

31  
ธนัวาคม 

2556 

 31  
ธนัวาคม 

2555 

 1  
มกราคม 

2555 

 31  
ธนัวาคม 

2556 

 31  
ธนัวาคม 

2555 

 1  
มกราคม 

2555 
 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะทางการเงิน           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (584,613) (594,332)  (604,152)      (54,223)      (56,418)     (58,620) 

           
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลง (584,613) (594,332)  (604,152)  (54,223)      (56,418)     (58,620) 
กาํไรสะสมเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 7,379 (106,630)  (95,127)  (37,613)  (34,554)  (31,089) 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง (577,234) (700,962)  (699,279)  (91,836)      (90,972)     (89,709) 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
งบกาํไรขาดทุน 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 
2556 

  
2555 

  
2556 

  
2555 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน 7,070  11,503 3,060  3,465 
กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
อาคารและอุปกรณ์ 

 
(121,079) 

 
 

- 
 

(37,583) 
 

 
- 

กาํไรสาํหรับปีเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 114,009  (11,503) 34,523  (3,465) 
     
กาํไรต่อหุน้เพ่ิมข้ึน (ลดลง)     
- กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.27 (0.03) 0.08 (0.01) 
 

4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
 

 นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เร่ือง การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม  
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้มในการกาํหนดนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือไดม้าซ่ึงประโยชน์
จากกิจกรรมของบริษทัยอ่ย  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึง
วนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยได้ถูกเปล่ียนตามความจาํเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบาย
เดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั 
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บริษัทร่วม 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว  การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั
ถูกสนันิษฐานวา่มีอยูเ่ม่ือกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50  
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมบนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ีถูก
ลงทุน) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าว  
 
งบการเงินรวมไดร้วมส่วนของกลุ่มบริษทัในส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุน และกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัท่ี
ถูกลงทุน ภายหลงัจากการปรับปรุงนโยบายการบญัชีให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั นับจากวนัท่ีมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัจนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญันั้นส้ินสุดลง  เม่ือส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ไดรั้บมีจาํนวนเกินกว่าส่วนไดเ้สียในบริษทัท่ีไปลงทุนนั้น มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูก
ทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป  เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมาย
หรือตอ้งจ่ายเงินเพ่ือชาํระภาระผกูพนัแทนในนามของผูถู้กลงทุน   
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมา
จากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุน
ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่า
เกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  กาํไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ค) เคร่ืองมอืทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ีย  ท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  กิจกรรมจดัหาเงิน  และกิจกรรม
ลงทุน  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อยา่งไรก็ตาม  ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข 
การกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 
กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
และอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงประกอบดว้ยสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
ซ่ึงไม่ไดมี้การรับรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ีทาํสญัญา 
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(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ

เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

(จ)  
(ฉ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 
 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
 ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างผลิตคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ีย สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุโรงงานคาํนวณ

โดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน  ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้
อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ คาํนวณ
โดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ียซ่ึงไดพิ้จารณารวมการปันส่วน
ของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 

  
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็น
โดยประมาณในการขาย  
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(ซ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวยีนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด 
เงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุอง
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบกาํหนด  เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรง
เขา้กาํไรหรือขาดทุน  ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 

 
 
 

30 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่าย
ไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
 

(ฌ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื  
 

(ญ) สัญญาเช่าทางการเงิน 
  

กลุ่มบริษทั/บริษทัไดท้าํสัญญาขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์และเช่ากลบัคืนซ่ึงเขา้ลกัษณะเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน 
บริษทั/บริษทับนัทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนเท่ากบั 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาเช่า แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ค่าเช่าท่ีจ่ายชาํระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ี 
ไปลดเงินตน้  ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะปันส่วนไปสู่งวดต่างๆ ตลอดอายสุญัญาเช่า เพ่ือให้อตัราดอกเบ้ียเม่ือเทียบกบั
ยอดหน้ีท่ีคงเหลืออยูใ่นแต่ละงวดมีอตัราคงท่ี 
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(ฎ) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน  

 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ 
ให้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่  หัก
ดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในงบกาํไรขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านโดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน   20 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์   5 - 18 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน   3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 
 
กลุ่มบริษทั/บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฏ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดส่้วนท่ีเกินกว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธินั้น 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่า
ความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม ค่าความนิยมไดถู้กทดสอบการดอ้ยค่า
ตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฏ) ค่าความนิยมติดลบรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจาํหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ  
 
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์
ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความ
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นิยม โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนส์าํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฐ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทั/บริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่า
หรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะได้รับคืน สําหรับค่าความนิยมและ
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน  จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์น
เดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
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มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ   เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภายหลงั  และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  สําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ
กลบัรายการจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคา    หรือค่าตดัจาํหน่าย      เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการ 
ดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฑ) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย  ผลต่างระหวา่งยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือ
ครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 

 
 
 

36 

(ฒ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ณ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 
โครงการสมทบเงิน 
 
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจาํนวนเงินท่ี
แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนสํารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นราย
โครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อนๆ  
ผลประโยชนด์งักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั ทั้งน้ีไดสุ้ทธิจากตน้ทุนบริการในอดีตท่ี
ยงัไม่รับรู้และมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงมี
ระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทั/บริษทั และมีสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงิน
ของผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะจ่าย 
 
การคาํนวณนั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน์ สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการ
ในอดีตของพนกังานรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเสน้ตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชนน์ั้นเป็น
สิทธิขาด  ผลประโยชนท่ี์เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
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กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน  
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทั/บริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานนอกเหนือจากโครงการบาํนาญ 
เป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปัจจุบนัและงวดก่อน ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลด
กระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัและสุทธิจากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง อตัราคิดลดเป็นอตัรา ณ 
วนัท่ีรายงานจากพนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงมีระยะเวลาครบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของภาระผกูพนัของกลุ่มบริษทั/
บริษทั โดยคาํนวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงเจตนาผกูพนัอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง 
และไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอยา่งเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือการ
สนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัเสนอให้มี
การออกจากงานโดยสมคัรใจ และมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั้น และสามารถประมาณจาํนวน
ของการยอมรับขอ้เสนอไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 
12 เดือนนบัจากวนัท่ีรายงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
พนกังานทาํงานให ้
 
หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระสาํหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนกาํไร หากกลุ่ม
บริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงาน
ใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์      
 
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุน้ ณ วนัท่ีใหสิ้ทธิแก่พนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานพร้อมๆ ไปกบัการเพิ่มข้ึนใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานสามารถเขา้ใชสิ้ทธิไดอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข  จาํนวนท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจะ
ถูกปรับปรุงเพ่ือให้สะทอ้นถึงจาํนวนสิทธิซ้ือหุ้นท่ีแทจ้ริงซ่ึงเขา้เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการ
ไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน พร้อมทั้งพิจารณาถึงโอกาสท่ีผลการปฏิบติังานของพนกังานจะไม่เป็นไป
ตามเง่ือนไข 
 
มูลค่ายติุธรรมของจาํนวนท่ีจ่ายใหแ้ก่พนกังานจากราคาหุน้ท่ีเพ่ิมข้ึนท่ีชาํระดว้ยเงินสดรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพร้อมๆ ไป
กบัการเพิ่มข้ึนในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาท่ีพนกังานมีสิทธิไดรั้บชาํระอยา่งไม่มีเง่ือนไข  หน้ีสินถูกวดั
มูลค่าใหม่ทุกๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายชาํระ  การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของหน้ีสินรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
พนกังานในกาํไรหรือขาดทุน  
 

(ด) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทั/บริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึน
อนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน   
 

(ต) รายได้ 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ 
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การขายสินค้าและให้บริการ 
 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไป
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 

 
 รายได้ค่าเช่า 

 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใช้จ่ายเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ถ) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ย ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ี
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน  ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้
เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย  ดอกเบ้ียซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ท) สัญญาเช่าดําเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญา
เช่า   

 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทั/บริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่า
เป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่
กบัการใช้สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํให้กลุ่ม
บริษทั/บริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 

(ธ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   

 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทั/บริษทัคาดวา่จะไดรั้บผลประโยชนจ์ากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทั/บริษทัตอ้งคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชาํระ  กลุ่มบริษทั/บริษทั เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจาก
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การ
ประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์
ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทั/บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงิน
ได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่  การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 
(น) กาํไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทั/บริษทัแสดงกาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับหุน้สามญั  กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
คาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของกลุ่มบริษทั/บริษทั ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้ าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยการหาร
กาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรับปรุงด้วยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกจาํหน่ายและ
ปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้นสามญัปรับลดทั้งหมดและ
สิทธิซ้ือหุน้ของพนกังาน   
 

(บ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการ 
 

5 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั/บริษทั
หากกลุ่มบริษทั/บริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญั
ต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทั/บริษทัอยูภ่ายใต้
การควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจ
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 สาํหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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ช่ือกจิการ ประเทศที่
จัดตั้ง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

 /สัญชาต ิ  
บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัผูถื้อหุน้ท่ีร้อยละ 25.49 ในบริษทั 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100  
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยถือหุน้ร้อยละ 20 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยถือหุน้ร้อยละ 21.25 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้
ดงัน้ี 
 
 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม   2556  2555 
   (ล้านบาท) 
กจิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  -  94.3 
รายไดเ้งินปันผล   4.2  3.2 
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  35.7  38.4 
ผู้บริหารสําคญั      
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น   46.0  53.5 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว   1.9  17.3 
      ค่าใชจ่้ายสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายให ้
        กบัพนกังาน 

  
9.9  1.0 

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   57.8  71.8 
 

 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม   2556  2555 
   (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย      
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  50.9  - 
รายไดเ้งินปันผล   54.1  100.4 
ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน  20.1  20.8 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  15.4  20.8 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา  200.9  179.4 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  6.0  8.5 
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  -  0.2 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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 นโยบายการกาํหนดราคา  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม   2556  2555 
   (ล้านบาท) 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน  1.5  1.4 
ดอกเบ้ียจ่าย ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  -  0.5 
กจิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด  -  2.1 
ผู้บริหารสําคญั      
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั      
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น   38.8  43.5 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว   1.9  9.3 
      ค่าใชจ่้ายสิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายให ้
        กบัพนกังาน 

  
9.9  1.0 

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั   50.6  53.8 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 13,508 - 
กจิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั - 39,325 - 1,075 
รวม - 39,325 13,508 1,075 

 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 

 
 
 

46 

ลกูหน้ีอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 17,560 18,615 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 13,057 10,938 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 13,013 12,153 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั - - 438 219 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จาํกดั - - 56 120 
กจิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั - 128 - - 
บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั - 10 - - 
รวม - 138 44,124 42,045 

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย   
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - 110,000 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 200,000 200,000 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 40,000 30,000 
รวม 240,000 340,000 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
และ 2555 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  340,000 540,000 
เพ่ิมข้ึน 80,000 790,000 
ลดลง (180,000) (990,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 240,000 340,000 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  
 
เจ้าหน้ีการค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - - 38 
     
บริษัทร่วม     
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 7,114 14,060 - - 
     
กจิการอืน่ท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั - 119 - - 
 7,114 14,179 - 38 

 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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เจ้าหน้ีอ่ืน - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 3 93 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 3,315 1,097 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - - 2 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั - - 1,863 2,155 
รวม - - 5,181 3,347 

 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 360  330  90  90 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 3,617  3,013  3,021  2,408 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 876,543  807,461  334,776  335,245 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 194,061  3,826  124,061  3,826 
รวม 1,074,581  814,630  461,948  341,569 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  1,068,772  809,823  461,948  341,569 
สกลุเงินเยน 5,809  4,807 - - 
รวม 1,074,581  814,630  461,948  341,569 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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7 ลูกหนีก้ารค้า  
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 หมายเหตุ  2556  2555  2556  2555 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  - 39,325 13,508 1,075 
กิจการอ่ืนๆ   1,220,131 1,536,802 452,180 521,139 
รวม   1,220,131 1,576,127 465,688 522,214 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (68) - - - 
สุทธิ   1,220,063 1,576,127 465,688 522,214 
      

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับปี  68 - - - 

 
การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
   2556  2555  2556  2555 

   (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั       
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   - 39,325 13,508 1,075 
เกินกาํหนดชาํระ :       

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   - - - - 
3 - 12 เดือน   - - - - 
มากกวา่ 12  เดือน   - - - - 

   - 39,325 13,508 1,075 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   - - - - 
   - 39,325 13,508 1,075 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   2556  2555  2556  2555 

   (พันบาท) 
กจิการอืน่ๆ       
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   1,213,664 1,525,162 448,931 511,327 
เกินกาํหนดชาํระ :       

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   6,399 11,571 3,249 9,812 
3 - 12 เดือน   - 1 - - 
มากกวา่ 12  เดือน   68 68 - - 

   1,220,131 1,536,802 452,180 521,139 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (68) - - - 
   1,220,063 1,536,802 452,180 521,139 

       
รวม   1,220,063 1,576,127 465,688 522,214 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
 
ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  1,192,788  1,548,132  451,714  505,191 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 18,544  21,441  13,974  17,023 
สกลุเงินเยน 8,731  6,554  - - 
รวม 1,220,063  1,576,127  465,688 522,214 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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8 ลูกหนีอ้ืน่ 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ   
 หมายเหตุ  2556  2555  2556  2555 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  - 138 44,124 42,045 
บุคคลหรือกจิการอืน่       
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้   4,856 12,774 1,122 2,743 
รายไดค้า้งรับ   3,869 7,202 3,423 245 
ลูกหน้ีอ่ืน   4,364 7,429 1,256 6,504 
อ่ืนๆ   1,471 3,239 368 842 
   14,560 30,644 6,169 10,334 

รวม   14,560 30,782 50,293 52,379 

 
9 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 221,848  201,849  53,720  61,746 
งานระหวา่งทาํ 98,329 97,820 8,105 15,367 
วตัถุดิบ 146,660 159,444 18,549 48,406 
วสัดุโรงงาน 121,132 125,407 35,208 38,037 
สินคา้ระหวา่งทาง 25,679 53,696 110 2,835 
รวม 613,648 638,216 115,692 166,391 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (33,349)  (27,308) (8,902) (6,597) 
สุทธิ 580,299 610,908 106,790 159,794 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,301,555  1,861,561 
ซ้ือเงินลงทุน 150,000  439,994 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2,451,555  2,301,555 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สดัส่วนความเป็นเจา้ของ  ทุนชาํระแลว้  วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 
 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
 (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษัทย่อย                
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 54,079 100,358 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั 100  100  785,000 785,000 796,034  796,034 - - 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 100  100  9,543 9,543 9,543  9,543 - - 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลย ีจาํกดั 100  100  250,000 100,000 250,000  100,000 - - 
รวม       2,451,555  2,301,555 54,079 100,358 

  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2555 ไดม้ีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว อุตสาหกรรม จาํกดั จากเดิม 160 ลา้นบาท 
เป็น 500 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 1.4 ลา้นหุน้ มูลคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 250 บาท บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์ เมื่อวนัที่ 23 พฤษภาคม 
2555 



 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 

 
 
 

54 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั 
สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดัจากเดิม 100 ลา้นบาท เป็น 250 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 1.5 ลา้นหุน้ 
มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิม่ทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์ เม่ือวนัท่ี 29 
เมษายน 2556 
 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2556 ไดมี้มติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษทั เอส
บีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จาํกดั จากเดิม 25 ลา้นเยนเป็น 57 ลา้นเยน โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 320,000 หุน้ 
มูลคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 เยน บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งดาํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุน 

 
11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
 งบการเงนิรวม 
 2556  2555 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 153,200  144,950 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 28,903  10,515 
รายไดเ้งินปันผล (1,236)  (2,265) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 180,867  153,200 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

  งบการเงินรวม 
  

ประเภทธุรกิจ 
สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนชาํระแลว้ 
 

วธิีราคาทุน 
 

วธิีส่วนไดเ้สีย 
  

เงินปันผลรับ 
  2556 2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม              
 ผลิตและจาํหน่าย 

ทรายเคลือบพลาสติก,   
ทรายอบแหง้ 

            
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท 
 แซนด ์จาํกดั 

 
21.25 

 
21.25 

  
72,000 

 
72,000 

 
15,300 

 
15,300 

 
44,914 

 
35,801 

 
- 

 
1,071 

บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย 
อะไหล่รถ 

 
20.00 

 
20.00 

 
 

150,000 
 

 
150,000 

 
30,807 

 
30,807 

 
135,953 

 
117,399 

 
 

1,236 
 

1,194 
       46,107 46,107 180,867 153,200 1,236 2,265 

 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ที่จดัทาํขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
 

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั
ดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ที่จดัทาํขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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12 เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
 

     งบการเงนิรวม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ ราคาทุน 

   2556 2555 2556  2555 
   (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 

 
13 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน เป็นท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงไดรั้บมาจากการรับ
ชาํระหน้ีและบางส่วนไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย และมีมูลค่ายุติธรรมเม่ือเดือน
ตุลาคม 2556 เป็นจาํนวนเงิน 78.1 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2555: 112.20 ล้านบาท เป็นของบริษัทย่อยหลายแห่ง ซ่ึง
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้นาํท่ีดินตามราคาทุนมลูค่า 4.61 ล้านบาทไปวางเป็นหลักประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทย่อย
ดังกล่าว) 
 
ในระหวา่งปี 2556 บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดจ้าํหน่ายท่ีดินจาํนวน 1 แปลง ซ่ึงมีราคาตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 38 
ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการขายเป็นจาํนวนเงิน 47.5 ลา้นบาทซ่ึงแสดงไวใ้นรายไดอ่ื้น โดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิ
ตามกฎหมายในเดือนพฤศจิกายน 2556 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่ิงปลกูสร้าง

อ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงาน  

เคร่ือง
ตกแต่ง 

ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง  

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555            
   ตามรายงานปีก่อน 1,049,989  1,445,721  7,051,674      129,576 28,593  229,599  9,935,152 
ผลกระทบจากการเปล่ียน
นโยบายการบญัชี (497,960) (106,192)  -  - 

 
- 

 
- (604,152) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555
ปรับปรุงใหม่ 

  552,029  1,339,529  7,051,674       129,576 
 

28,593 

 

229,599  9,331,000 
เพิ่มข้ึน 47,107  1,577  29,592  11,877 825  813,469  904,447 
โอน -  23,559  343,547  1,066 -  (368,172)  - 
จาํหน่าย -  (5,005)  (31,346)  (1,351) (7,459)  -  (45,161) 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 
ปรับปรุงใหม่ 599,136  1,359,660  7,393,467  141,168 

 
21,959 

 
674,896  10,190,286 

เพิ่มข้ึน -  2,234  124,758  10,149 47  1,289,443  1,426,631 
โอน  -  373,448  764,092  5,486 30  (1,143,056)  - 
จาํหน่าย -  (1,299)  (130,363)  (1,963) (2,693)  -  (136,318) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 599,136  1,734,043  8,151,954  154,840 19,343  821,283  11,480,599 

 
 
 
 
 
 
 
         

 

   



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่ิงปลกูสร้าง

อ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงาน  

เคร่ือง
ตกแต่ง 

ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง  

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
 
ค่าเส่ือมราคา             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 -  382,804  3,285,140  95,505 25,197  -  3,788,646 
ผลกระทบจากการเปล่ียน
นโยบายการบญัชี -  (9,820)  

 
-  

 
- 

 
- 

 
-  (9,820) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555             
  ปรับปรุงใหม่ -  372,984  3,285,140  95,505 25,197  -  3,778,826 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  74,883  614,076  16,108 1,659  -  706,726 
โอน  -  -  -  - -  -  - 
จาํหน่าย -  (940)  (24,387)  (1,331) (7,459)  -  (34,117) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ             
   1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่ -  446,927  3,874,829  110,282 19,397  -  4,451,435 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  66,025  671,553  16,834 835  -  755,247 
โอน  -  -  -  - -  -  - 
จาํหน่าย -  (543)  (112,667)  (1,951) (2,693)  -  (117,854) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 -  512,409  4,433,715  125,165 17,539  -  5,088,828 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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 งบการเงนิรวม 
 

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่ิงปลกูสร้าง

อ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงาน  

เคร่ือง
ตกแต่ง 

ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง  

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบญัชี 
  
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2555               
     ปรับปรุงใหม่              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 522,029  966,545  3,707,984  34,071  624  229,599  5,490,852 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  58,550  -  2,772  -  61,322 
 522,029  966,545  3,766,534  34,071  3,396  229,599  5,552,174 

              
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555              
     1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 599,136  912,733  3,469,393  30,886  1,475  674,896  5,688,519 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  49,245  -  1,087  -  50,332 
 599,136  912,733  3,518,638  30,886  2,562  674,896  5,738,851 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่ม
บริษทั 599,136  1,221,634  3,712,895  29,675  

 
1,065 

 
821,283  6,385,688 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  5,344  -  739  -  6,083 
 599,136  1,221,634  3,718,239  29,675  1,804  821,283  6,391,771 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่ิงปลกูสร้าง

อ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงาน  

เคร่ือง
ตกแต่ง 

ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง  

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555              

ตามรายงานปีก่อน 106,598  298,168  2,117,696  50,189  19,548  40,213  2,632,412 
ผลกระทบจากการเปล่ียน
นโยบายการบญัชี (28,530)  (30,090)  -  -  

 
- 

 
-  (58,620) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 
ปรับปรุงใหม่ 

 
78,068  268,078  2,117,696  50,189  

 
 

19,548 

 

40,213  2,573,792 
เพิ่มข้ึน -  339  6,784  3,743  10    216,056  226,932 
โอน -  5,237  40,478  -  -  (45,715)  - 
จาํหน่าย -  (4,187)  (25)  (397)  (7,400)  -  (12,009) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ              
   1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่ 78,068  269,467  2,164,933  53,535  12,158  210,554  2,788,715 
เพิ่มข้ึน -  1,939  18,429  5,471  39  598,551  624,429 
โอน  -  99,835  430,887  704  -  (531,426)  - 
จาํหน่าย -  -  (10,084)  (53)  (2,548)  -  (12,685) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 78,068  371,241  2,604,165  59,657  9,649  277,679  3,400,459 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
          

 

   



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่ิงปลกูสร้าง

อ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงาน  

เคร่ือง
ตกแต่ง 

ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่ง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง  

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 -  77,294  1,159,172  39,153  16,551  -  1,292,170 
ผลกระทบจากการเปล่ียน
นโยบายการบญัชี -  (2,202)  -  

 
-  

 
-  -  (2,202) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555              
  ปรับปรุงใหม่ -  75,092  1,159,172  39,153  16,551  -  1,289,968 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  15,334  179,560  5,721  1,444  -  202,059 
โอน -  -  -  -  -  -  - 
จาํหน่าย -  (121)  (25)  (393)  (7,400)  -  (7,939) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ              
   1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่ -  90,305  1,338,707  44,481  10,595  -  1,484,088 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  16,063  211,760  5,766  511    234,100 
โอน  -  -  -  -  -  -  - 
จาํหน่าย -  -  (7,355)  (50)  (2,548)  -  (9,953) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 -  106,368  1,543,112  50,197  8,558  -  1,708,235 

             
มูลค่าสุทธิทางบญัชี 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555          

 
   

   ปรับปรุงใหม่             
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 78,068  192,986  958,524  11,036  624 40,213  1,281,451 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  2,373  -  2,373 
 78,068  192,986  958,524  11,036  2,997 40,213  1,283,824 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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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) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ             
   1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่             
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 78,068  179,388  832,089  9,054  476 235,582  1,303,540 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  1,087  -  1,087 
 78,068  179,388  832,089  9,054  1,563 235,582  1,304,627 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556             
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 78,068  264,873  1,061,053  9,460  352 277,679  1,691,485 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  739  -  739 

 78,068  264,873  1,061,053  9,460  1,091 277,679  1,692,224 
 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จาํนวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจาํนวน 2,000.9 ลา้นบาท (2555: 1,279.3 ล้านบาท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีดินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมลูค่า 47.0 ลา้นบาท (2555: 165.8 ล้านบาท) เป็นท่ีดินซ่ึงยงั
ไม่ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย การโอนจะเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าภายใตส้ญัญาขายและเช่าทางการเงินกลบัคืน โดยมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 45.0 ลา้นบาท (2555: 50.3 ล้านบาท) 
 

บริษทัและบริษทัย่อยได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกันสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย ์
 

ในระหว่างปี 2556 บริษทัใหญ่และบริษทัย่อยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของโครงการก่อสร้างอาคาร
และติดตั้งเคร่ืองจกัรจาํนวน 7.3 ลา้นบาท (2555: 2.6 ล้านบาท) ตน้ทุนการกูย้ืมน้ีเป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกู้
ท่ีกูม้าเพื่อโครงการและเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไปแต่บริษทัไดน้าํมาใชใ้นโครงการน้ี โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึน
เป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูย้มืดงักล่าวในอตัราร้อยละ 4.65 ถึง 5.09 ต่อปี (2555: อัตราร้อยละ 
5.05 ถึง 5.09 ต่อปี) 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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15 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบการเงนิรวม 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 91,721 4,147 95,868 
เพ่ิมข้ึน 7,135 1,833 8,968 
โอน  - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  และ 1 มกราคม  2556 98,856 5,980 104,836 
เพ่ิมข้ึน 10,049 740 10,789 
โอน  5,980 (5,980) - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 114,885 740 115,625 
  

ค่าตัดจําหน่าย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 31,937 - 31,937 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 13,568 - 13,568 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม  2556 45,505 - 45,505 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 13,842 - 13,842 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 59,347 - 59,347 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 59,784 4,147 63,931 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 53,351 5,980 59,331 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 55,538 740 56,278 

 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 34,024 3,979 38,003 
เพ่ิมข้ึน 2,719 1,833 4,552 
โอน - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555  และ 1 มกราคม  2556 36,743 5,812 42,555 
เพ่ิมข้ึน 686 740 1,426 
โอน 5,812 (5,812) - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 43,241 740 43,981 

 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท)   
ค่าตัดจําหน่าย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 12,275 - 12,275 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 6,628 - 6,628 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม  2556 18,903 - 18,903 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5,469 - 5,469 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 24,372 - 24,372 
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 21,749 3,979 25,728 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 17,840 5,812 23,652 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 18,869 740 19,609 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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16 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25,185 18,820 3,099 3,082 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - - - 
สุทธิ  25,185 18,820 3,099 3,082 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 
2555 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)  / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2556   

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ27)  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 

2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
สินคา้คงเหลือ  5,457 835 - 6,292 
สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บั
พนกังาน 

 
13 

 
118 

 
- 

 
131 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 13,350 4,892 520 18,762 
รวม 18,820 5,845 520 25,185 
 
 
 
  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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 งบการเงนิรวม 
  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)  / รายไดใ้น  
 
 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 

2555   

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ27)  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 

2555 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
สินคา้คงเหลือ  4,350  1,107  - 5,457 
สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บั
พนกังาน 

 
- 

  
13 

  
- 

 
13 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 12,365  (1,820)  2,805 13,350 
ประมาณการหน้ีสิน 30  (30)  - - 
รวม 16,745 (730)  2,805  18,820 

  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)  / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2556   

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ27)  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 

2556 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
สินคา้คงเหลือ  349 121 - 470 
สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บั
พนกังาน 

 
13 

 
118 

 
- 

 
131 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,720 (33) (189) 2,498 
รวม 3,082 206 (189) 3,099 
 
 
  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  บนัทึกเป็น(รายจ่าย)  / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 
2555   

กาํไรหรือ
ขาดทุน 

(หมายเหต ุ27)  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 

2555 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
สินคา้คงเหลือ  336  13  - 349 
สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บั
พนกังาน 

 
- 

  
(110) 

  
- 

 
(110) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,830  14  (1) 2,843 
ประมาณการหน้ีสิน 29  (29)  - - 
รวม 3,195 (112)  (1)  3,082 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายใุนปี 2560 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายตุามกฎหมายเก่ียวกบัภาษีเงินได้
ปัจจุบนันั้น บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเน่ืองจากยงัไม่มี
ความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 

 
17 หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้   
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 12 - - - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - ทรัสตรี์ซีท     
ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 2,131 25,293 - - 
 
 

    



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
 

 
 
 

68 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 572,079 531,058 226,463 170,102 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึงกาํหนด
ชาํระภายในหน่ึงปี 2,644 23,069 354 333 

รวมหนีสิ้นส่วนท่ีหมุนเวยีน 576,866 579,420 226,817 170,435 
 

ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 2,700,731 2,574,133 978,703 862,820 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - 2,644 - 354 
รวมหนีสิ้นส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 2,700,731 2,576,777 978,703 863,174 
     

รวม 3,277,597 3,156,197 1,205,520 1,033,609 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคมไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  574,222  556,351  226,463  170,103 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,489,365  2,232,241  909,049 753,684 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 211,366  341,892  69,654 109,136 
รวม 3,274,953  3,130,484  1,205,166  1,032,923 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - ทรัสตรี์ซีทมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายฉบบั 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
บริษัทใหญ่ 
 
บริษทัมีวงเงินสินเช่ือเงินกูย้มืระยะยาวรวม 1,817 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือ 1,205 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2555: 1,033 ล้านบาท) ซ่ึงมีกาํหนดการชาํระ
คืนภายในปี 2561 และปี 2563 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.65 - ร้อยละ 4.80 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียลอยตวั  
(อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ บวกร้อยละ 2.0 - 2.75 ต่อปี) 
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยมีวงเงินสินเช่ือเงินกูย้ืมระยะยาวรวม 3,285 ลา้นบาท เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือ 2,070 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2555: 2,072 ล้านบาท) ซ่ึงมี
กาํหนดการชาํระคืนภายในปี 2556 และปี 2564 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.60 - ร้อยละ 4.75 ต่อปี และอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั (อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ บวกร้อยละ 2.0 - 2.75 ต่อปี) 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงกบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จาํกดัว่าจะจ่ายเงินปัน
ผลได้ต่อเม่ือไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆ  ตามท่ี
สถาบนัการเงินกาํหนด  
 
บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ภายใต้
สญัญาแลกเปล่ียนน้ี บริษทัมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายและจะไดรั้บดอกเบ้ียจากคู่สญัญาในอตัราและเง่ือนไขตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นสญัญา สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชจ้นถึงเดือนกนัยายน 2561 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมดงักล่าวท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวน 134 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2555: 679 ล้านบาท) 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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วงเงินสินเช่ือระยะยาวคํ้ าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม 
 2556  2555 

 มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,682 (38) 2,644 23,691 (622) 23,069 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี
แต่ไม่เกินหา้ปี - - - 2,682 (38) 2,644 

รวม 2,682 (38) 2,644 26,373 (660) 25,713 
 
 
 

 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2556  2555 
 มูลค่าอนาคต

ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจาํนวน
เงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 365 (11) 354 365 (32) 333 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปี
แต่ไม่เกินหา้ปี - - - 365 (11) 354 

รวม 365 (11) 354 730 (43) 687 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 
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นอกเหนือจากเคร่ืองจกัรซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาขายและเช่าทางการเงินกลบัคืน บริษทัและบริษทัย่อยไดท้าํ
สัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่า
เป็นรายเดือน อายุของสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ปี ถึง 5 ปีและสัญญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้

 
 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกลุเงินบาท 
 
18 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 7,114 14,179 - 38 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  1,126,141 1,441,204 388,488 482,435 
รวม  1,133,255 1,455,383 388,488 482,473 

 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  1,031,352 1,285,494 361,303 462,322 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 82,842 141,619 19,914 16,444 
สกลุเงินเยน 19,061 28,270 7,271 3,707 
รวม 1,133,255 1,455,383 388,488 482,473 
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19 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 186,380 184,641 91,215 97,305 
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้ 33,390 15,319 - - 
อ่ืนๆ 110,328 110,849 5,334 367 
รวม 330,098 310,809 96,549 97,672 

 

20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ 

        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  138,613  129,701  43,529  48,252 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  15,792  13,610  3,820  3,300 
รวม  154,405  143,311  47,349  51,552 

         

 สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม         
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         
รับรู้ในกาํไรขาดทุน         
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  19,056  13,917  7,772  6,997 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  2,182  1,365  520  364 
รวม  21,238  15,282  8,292  7,361 
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73 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
  2556  2555  2556  2555 

  (พันบาท) 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่         
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัการ         
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้  1,305  21,908  (2,862)  (13) 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2554 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกถือปฏิบติัตามมาตรฐานใหม่โดยการปรับยอ้นหลงั และไดป้รับงบการเงินปีก่อน
แลว้  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนด
ของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่
พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์        
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม   143,311  116,066  51,552  53,625 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ    (11,449)  (9,945)  (9,634)  (9,421) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย       21,238  15,282  8,292  7,361 
(กาํไร) ขาดทุน จากการประมาณตามหลกัการ

คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

1,305 

  
 

21,908 

  
 

(2,862) 

  
 

(13) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์        
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 154,405  143,311  47,348  51,552 
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งบกาํไรขาดทุน 
  
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 15,913  9,829  6,309  4,847 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 5,325  5,453  1,983  2,514 
รวม 21,238  15,282  8,292  7,361 

 
ค่าใช้จ่ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรหรือขาดทุนข้างต้น แสดงรวมในรายการดังต่อไปนี ้
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม        
ตน้ทุนขาย 14,950  9,243  2,698  1,851 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,288  6,039  5,594  5,510 
รวม 21,238  15,282  8,292  7,361 
 

(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 
รวมในกาํไรสะสม        

ณ 1 มกราคม 21,908  -  (13)  - 

รับรู้ในระหวา่งปี 1,305  21,908  (2,862)  (13) 
รวม 23,213  21,908  (2,875)  (13) 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555  2556  2555 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  3.50  3.50  3.50  3.50 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
โครงการบาํเหน็จบาํนาญเพิ่มข้ึนในอนาคต 2.50  2.50  2.50  2.50 

  

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
21 สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กบัพนักงาน  
 

โครงการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท 
 

เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหมี้การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่พนกังานท่ี
อยูใ่นระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั) ซ่ึงจดทะเบียน
ในประเทศไทย โดยบริษทัจะให้ผลตอบแทนแก่พนกังานท่ีอยู่ในระดบัผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทั เพ่ือซ้ือ
หลกัทรัพยข์องบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดท้าํหนงัสือเพ่ือแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการฯให้แก่พนกังานดงักล่าวใน
ระหวา่งเดือนกรกฏาคม 2554  
 
ลกัษณะที่สําคญัโดยสรุปของหุ้นสามญัโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษทั 

 
โครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทัมีอายโุครงการต่อเน่ือง 4 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังแรกเป็นจาํนวนรวมทั้งส้ินไม่เกิน 1,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทั้งน้ีราคา
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในแต่ละคร้ังจะเป็นราคาตลาด ซ่ึงหมายถึง ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในแต่ละคร้ัง 
โครงการดงักล่าวมีเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยท่ีพนกังานตามโครงการฯตอ้งมีสถานะเป็นพนกังานของบริษทัและ/
หรือบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีมีการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในแต่ละคร้ัง และจาํนวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีพนกังานแต่ละ
รายจะไดรั้บในแต่ละปีข้ึนอยูก่บัผลประเมินท่ีไดจ้ากตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน (KPIs) ในแต่ละปี  
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 บริษทัจะทาํการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนเป็นโครงการต่อเน่ือง โดยจะเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนคร้ังแรกภายใน 
1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีมติอนุมติั โดยหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขายในปีแรกน้ีจะมีจาํนวนรวมกนั
ไม่เกินร้อยละ 35 ของจาํนวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีเสนอขายภายใตโ้ครงการน้ี และบริษทัจะทาํการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือทั้งหมดภายใน 3 ปีนบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคร้ังแรก อย่างไรก็ตาม 
พนกังานท่ีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามโครงการฯ จะถูกหา้มขายหุน้ท่ีไดรั้บ
จดัสรรในแต่ละคราว เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีไดรั้บกรรมสิทธ์ิในหุน้สามญัเพิ่มทุนตามโครงการฯ (Lock up 
period) 

 
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 อนุมติัเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,800,000 
หุ้นให้แก่พนักงานท่ีอยู่ในระดับผูบ้ริหารระดับสูงของกลุ่มบริษทัและหรือบริษทัย่อย ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้ งใน
ประเทศไทย (รวมถึงพนกังานซ่ึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) ซ่ึงมีรายละเอียดและเง่ือนไขโครงการตามเดิม โดยท่ี
ประชุมมีมติอนุมติัโครงการดงักล่าว 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์มีผลบงัคบัใชส้าํหรับการจ่ายโดยใช้
หุน้เป็นเกณฑส์าํหรับการให้สิทธิในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 ส่งผลให้บริษทัตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสิทธิ
โครงการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว  

 

ผลตอบแทนตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทถูกกําหนดด้วยตัวช้ีวดัผลการ
ปฏิบติังาน (KPIs) สาํหรับปี 2556 บริษทัไดก้าํหนดเกณฑก์ารให้การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ จากผลประกอบการ
ของกลุ่มบริษทัและผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคล สาํหรับผลการปฏิบติังานตลอดทั้งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556  

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการวดัมูลค่ายุติธรรมตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนกังานของกลุ่มบริษทั แสดงได้
ดงัน้ี 
 

วนัท่ีใหสิ้ทธิ 1 มิถุนายน 2555   
มูลค่ายติุธรรมของหุน้สามญั ณ วนัใหสิ้ทธิ  27.75 บาท 
ราคาใชสิ้ทธิ    ราคาตลาด  
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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จากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัประจาํปี 2555 และผลการปฏิบติังานของพนกังานเป็นรายบุคคล อยูใ่นเกณฑ์
ประมาณการไดรั้บสิทธิตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนกังาน โดยบริษทับนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจาก
รายการใหสิ้ทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 1.7 ลา้นบาท 
สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

จากผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัประจาํปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ประมาณการไดรั้บสิทธิตามโครงการเสนอขาย
หลกัทรัพยใ์ห้แก่พนักงานโดยบริษทับนัทึกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากรายการให้สิทธิในหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้กับ
พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวน 9.91 ลา้นบาทและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนจาํนวน 2.29 ลา้น
บาท และสิทธิในหุ้นสามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 6.87 ลา้นบาท สาํหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
 

22 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้
ต่อหุน้ 

 2556  2555 
  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       

- หุน้สามญั 1  341,723 341,723 341,723 341,723 
ลดหุน้สามญั 1  (1,766) (1,766) - - 
ออกหุน้ใหม่ 1  86,755 86,755 - - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม       

- หุ้นสามัญ 1  426,712 426,712 341,723 341,723 

       

 
ทุนที่ออกและชําระแล้ว 

      

ณ วนัท่ี 1 มกราคม       
- หุน้สามญั 1  339,923 339,923 339,923 339,923 

ออกหุน้ใหม่ 1  85,023 85,023 - - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม       

- หุ้นสามัญ 1  424,946 424,946 339,923 339,923 
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บริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 33,800 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน
เพ่ิมทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 33,800 บาท ตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนกังานของกลุ่มบริษทั บริษทัได ้   
จดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2556 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัlเม่ือวนัท่ีl19kเมษายนh2556kมีมติอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัpจากเดิม 
341,723,287 บาท เป็น 339,957,087 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 1,766,200 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เป็นจาํนวนเงินm1,766,200mบาทpเพ่ือตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายและยงัไม่มีการเสนอขายmให้กบั
พนักงานภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนักงานของกลุ่มmบริษทัได้จดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 
 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556 มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก     
เดิม 339,957,087 บาท เป็น 426,711,809zบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจาํนวน 86,754,722zหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้       
หุน้ละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงิน 86,754,722 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล จาํนวน 84,989,522 หุน้ และเพื่อเสนอ
ขายให้กับพนักงานภายใตโ้ครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์ห้แก่พนักงานของกลุ่มบริษทั จาํนวน 1,765,200 หุ้น 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 
 

บริษทัได้ดาํเนินการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 84,988,907 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท รวมเป็น
จาํนวนเงินเพ่ิมทุนท่ีเรียกชาํระแล้ว 84,988,907 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 
 

ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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23 สํารอง 
 

สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจดัสรรทุนสํารอง 
(“สาํรองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหน้ีสินจากการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิของบริษทั 
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24 ส่วนงานดําเนินงาน 
 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างนี้ ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซึ่งนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและ

สอบทานโดยผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัผูบ้ริหารเชื่อว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลที่เหมาะสมในการ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอื่นที่ดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั  

 

 ผลิตภัณฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อื่นๆ 

  
รวม 

  
รายการตัดบัญชี 

  
สุทธิ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจาก 
    ลูกคา้ภายนอก 2,899  3,146  6,074  6,264  8,973  9,410 

 
-  -  8,973  9,410 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 
    ระหวา่งส่วนงาน 51  -  2,033  1,990  2,084  1,990  (2,084) 

 
(1,990)  -  - 

รวมรายได ้ 2,950  3,146  8,107  8,254  11,057  11,400  (2,084)  (1,990)  8,973  9,410 

                    
ดอกเบี้ยรับ 16  22  1  2  17             24  (15)  (22)  2              2 
ดอกเบี้ยจ่าย (56)  (54)  (116)      (127)  (172)      (181)  15  21          (157)      (160) 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (239)    (209)  (530)      (512)  (769)           (721)  -  -          (769)         (721) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ 633  696  470  282  1,103         978  (52)    (104)         1,051      874 
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 ผลิตภัณฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อื่นๆ 

  
รวม 

  
รายการตัดบัญชี 

  
สุทธิ 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 
รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายที่มีสาระสาํคญั                    
รายการที่ไม่เป็นตวัเงินอื่นที่มีสาระสาํคญั                    
- กลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ                    
    ดอ้ยค่าอาคารและอุปกรณ์ 41  -  87  -  128  -  -  -  128  - 
                    
สินทรัพยต์ามส่วนงานที่รายงาน  5,574  5,138  7,384  7,358  12,958  12,496  (2)  (3,075)  9,923  9,421 
หนี้สินตามส่วนงานที่รายงาน 1,758  1,685  3,933  4,432  5,691  6,117  (641)  (845)  5,050  5,272 

 
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศที่มีสาระสาํคญั 
 
ลกูค้ารายใหญ่  
รายไดจ้ากลูกคา้หลายรายจากส่วนงานที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 6,380 ลา้นบาท (2555: 5,993 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
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25 กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 

26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555  2556  2555 
 (พันบาท) 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 1,488,950 1,402,192 446,242 428,138 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 769,090 720,294 239,569 208,687 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 4,676,655 4,438,370 1,488,564 1,658,032 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 19,850 128,069 (15,289) 43,669 
ตน้ทุนทางการเงิน 157,262 160,031 55,542 54,263 
อ่ืน ๆ 1,026,717 1,717,973 427,752 381,035 
รวมค่าใช้จ่าย 8,138,524 8,566,929 2,642,380 2,773,824 
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27 ภาษีเงนิได้ 
 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ  2556  2555  2556  2555 
   (พันบาท) 

ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน          
สาํหรับงวดปัจจุบนั    87,048  71,117  30,869  17,450 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป)    (7,909)  - - - 
   79,139  71,117  30,869  17,450 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี  16         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว      5,845  (730)  (206)  (112) 
   5,845  (730)  (206)  (112) 

รวมภาษีเงินได้   84,984  70,447  31,075  17,338 
          

 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

 
 

 งบการเงนิรวม  
 2556  2555 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

ก่อนภาษีเงิน
ได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 (พันบาท) 
กาํไร(ขาดทุน) จากการ
ประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  (1,305) 

 

520 

 

(785) 

 

(21,908)  2,805 

 

(19,103) 
รวม  (1,305)  520  (785)  (21,908)  2,805  (19,103) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง   
 
 งบการเงนิรวม 
 2556  2555 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   1,051,082    873,977 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  210,216  23  201,014 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (84,902)    (100,216) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   31,625    37,650 

ค่าใช่จ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (57,915)    (56,646) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (12,458)    (11,355) 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป (สูงไป)   (1,582)    - 
รวม 8.05  84,984  8.06  70,447 

 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556  2555 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

ก่อนภาษีเงิน
ได ้

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 (พันบาท) 
กาํไร(ขาดทุน) จากการ
ประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 2,862 

 

(189) 

 

2,673 

 

13  (1) 

 

12 
รวม 2,862  (189)  2,673  13  (1)  12 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   632,766    695,923 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  126,553  23  160,062 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (74,806)    (127,210) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   4,462    1,989 
ค่าใช่จ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (25,134)    (17,503) 
รวม 4.92  31,075  2.49  17,338 

 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 
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  
 
ทั้งน้ีเป็นท่ีเช่ือได้ว่ารัฐบาลจะดาํเนินการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้อตัราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วนัท่ี 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
 

28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
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(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี
กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น เป็นจาํนวนไม่เกินจาํนวนเงินลงทุน
โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

 
(ค) ให้ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ

ส่งเสริมมีกาํหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข)  
 
เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนด
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  
 2556  2555 
  

กิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
 

รวม 

  
กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 48,328 201,114 249,442 21,865 330,276 352,141 

ขายในประเทศ 4,363,226 6,444,497 10,807,723 5,346,386 5,700,511 11,046,897 
ตดัรายการระหว่างกนั (1,099,413) (984,357) (2,083,770) (1,427,225) (562,257) (1,989,482) 
รวม 3,312,141 5,661,254 8,973,395 3,941,026 5,468,530 9,409,556 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2556  2555 
 กิจการท่ี 

ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 48,328 56,412 104,740  21,387 37,878 59,265 

ขายในประเทศ 815,125 2,030,397 2,845,522  2,034,853 1,051,210 3,086,063 
รวม 863,453 2,086,809 2,950,262  2,056,240 1,089,088 3,145,328 

 

29 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยปรับจาํนวนหุ้นสามญัเพ่ือ
สะทอ้นผลกระทบของการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 ซ่ึงกาํไรต่อหุ้นขั้น
พ้ืนฐานของปีก่อนไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลไดเ้กิดตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของปีแรกท่ี
เสนอรายงาน แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  2555  2556  2555 

   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท  966,099  803,530  601,692  678,585 

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

วนัท่ี 12 มีนาคม 21         - 21     - 
ผลกระทบจากหุน้ปันผล 84,989  84,989 84,989  84,989 
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกจําหน่ายแล้ว 424,933  424,912 424,933  424,912 

กาํไรต่อหุ้น(ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 2.27  1.89  1.42  1.60 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

 
 
 

88 

 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลด 
 

กลุ่มบริษทัไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลด  เน่ืองจากการออกหุ้นสามญัตามโครงการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
ใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทัไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อจาํนวนหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด 

 
30 เงินปันผล 

 

บริษัทใหญ่ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายปันผลระหวา่งกาล
สาํหรับผลการดาํเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 106 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2556  
 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไร
เป็นเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.97 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 329.8 ลา้นบาท 
ซ่ึงเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน ทั้งน้ีไดมี้การจ่ายเงินปันระหวา่งกาลเม่ือ
วนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท เป็นจาํนวนเงิน 102.0 ลา้นบาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุน้ละ 
0.67 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท และรูปเงินสดอตัราหุน้ละ 0.42 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 227.8 ลา้น เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายปันผลระหวา่งกาล
สาํหรับผลการดาํเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 102 ลา้นบาท ซ่ึง
เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้น
ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2555  
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ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล 
สาํหรับผลการดาํเนินงานคร่ึงปีหลงัของปี 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 34 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
การจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน โดยเงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นใน
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 
 
บริษัทย่อย 

 

ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย
มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 104 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 54 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวได้
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556  
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2555 คณะกรรมการบริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 193 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท โดยเงินปันผลดงักล่าวได้
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2555 

 

31 เคร่ืองมอืทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสญัญาของคู่สญัญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความ
เส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจว่ามี
ความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
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การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่
มีอตัราคงท่ี กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 17) กลุ่มบริษทัไดล้ดความ
เส่ียงดงักล่าวโดยทาํให้แน่ใจว่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็น
ตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนั
ผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 
 
อตัราดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
ภายใน 1 ปี หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 
หลงัจาก 5 ปี รวม 

 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2556      
 หมุนเวยีน      
  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3.8-4.8 240,000  -  -  240,000 
รวม  240,000  -  -  240,000 

        
ปี 2555      
 หมุนเวยีน      
  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 3.8 – 4.8 340,000  -  -  340,000 
รวม  340,000  -  -  340,000 
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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 2556      
หมุนเวยีน          
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M+อตัราคงท่ี 574,221  - - 574,221 
ไม่หมุนเวยีน       
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M+อตัราคงท่ี -  2,487,365 213,366 2,700,731 
รวม  574,221  2,489,365 211,366 3,274,952 
      

 

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 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 

 
ภายใน 1 ปี หลงัจาก 1 ปี

แต่ภายใน 5 ปี 
หลงัจาก 5 ปี รวม 

 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
ปี 2556      
หมุนเวยีน         
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี 226,463  - - 226,463 
ไม่หมุนเวยีน       
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี -  909,049 69,654 978,703 
รวม  226,463  909,049 69,654 1,205,166 
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  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 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัจะพิจารณาทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับรายการซ้ือและขายสินค้าท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในงวดถดัไป 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ
มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 
   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2556 2555 2556 2555 
   (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา       
ลูกหน้ีการคา้ 7  18,544 21,441 13,974 17,023 
เจา้หน้ีการคา้ 18  (82,842) (141,619) (19,914) (16,444) 
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง                    (64,298) (120,178) (5,940) 579 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                   7,406 56,127 - 3,391 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                           (56,892) (64,051) (5,940) 3,970 
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เงินเยน       
เงินฝากธนาคาร 6  5,809 4,807 - - 
ลูกหน้ีการคา้ 7  8,731 6,554 - - 
เจา้หน้ีการคา้ 18  (19,061) (28,270) (7,271) (3,707) 
เจา้หน้ีอ่ืน   (16,817) 22,617 - - 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน   (2,048) 1,904 - - 
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง                    (23,386) 7,612 (7,271) (3,707) 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ                   31,936 321,666 - 62,872 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                           8,550 329,278 (7,271) 59,165 

 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ  โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ   ณ วนัท่ีรายงานไม่พบวา่มีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั  ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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การกาํหนดมูลค่ายุติธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทักาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์
หรือชาํระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนกนั และสามารถต่อรองราคากนั
ไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย
มูลค่ายติุธรรมถูกกาํหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยใน
หมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินใหกู้ย้ืม
และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของคู่สญัญา ณ วนัท่ีรายงาน 
 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีมูลค่าสุทธิ 308.6 ลา้นบาท (2555: 
371.9 ล้านบาท) 
 

32 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556 2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้     
ท่ีดิน 4.2 23.8 4.2 9.8 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 319.6 187.9 - - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 0.3 - 0.3 
งานก่อสร้างอาคาร 12.5 67.2 12.5 1.6 
รวม 336.3 279.2 16.7 11.7 
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 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2556 2555  2556  2555 
 (ล้านบาท) 

        

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงานที่ยกเลกิไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 52.0 69.9 15.7 9.2 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 48.2 66.7 19.6 12.5 
หลงัจากหา้ปี - - - - 
รวม 100.2 136.6 35.3 21.7 
        

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ        
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  75.7 72.5 20.3 18.3 
รวม 75.7 72.5 20.3 18.3 

 
บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาจะซ้ือจะขายกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศ เพ่ือซ้ือท่ีดินปลูกสร้าง
โรงงาน จาํนวนเงิน 61 ลา้นบาทโดยมีกาํหนดจ่ายชาํระ 2 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 
 

บริษทัไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิตงานกลึงโดย
บริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึง โดยไม่รวมตน้ทุนวตัถุดิบสําหรับ
สินคา้ท่ีบริษทัผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 
5 ปี 
 

บริษทัไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิตเหล็กทุบ   
ข้ึนรูปโดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของตน้ทุนกระบวนการทุบข้ึนรูป โดยไม่รวมตน้ทุน
วตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้ก
เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิต
งานกลึงโดยบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนกระบวนการกลึงโดยไม่รวมตน้ทุน
วตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อ
สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการ
ผลิตงานหล่อโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัราเดือนละ 1 ลา้นเยน สัญญามีอายุ 5 ปี โดย
ส้ินสุดในปี 2558 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพ่ือคงอตัราดอกเบ้ียของ
เงินกูร้ะยะยาวมูลค่าสญัญา 309.4 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2555: 372.0 ล้านบาท) จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรา
คงท่ีตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 
33  หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

 
ในระหวา่งปี 2554 บริษทัไดฟ้้องร้องบริษทัในประเทศสองแห่ง เน่ืองจากผิดสญัญาจา้งพฒันาโปรแกรมและสญัญา
อนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ เป็นจาํนวนเงิน 35.6 ลา้นบาท โดยจาํเลยรายหน่ึงไดฟ้้องแยง้บริษทัเป็นจาํนวนเงิน 50 ลา้นบาท 
ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาใหช้าํระเงินค่าจา้งทาํงานไปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท
โดยบริษทัมีสิทธิอุทธรณ์ และอยู่ระหว่างพิจารณายื่นคาํร้อง อย่างไรก็ตามบริษทัไดต้ั้ งสํารองความเสียหายคดี
ฟ้องร้องดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้สาํหรับปีสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

 
34 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายปันผลประจาํปี
สาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.75 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 319 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่าย
จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน ทั้งน้ีไดมี้การจ่ายเงินปันระหวา่งกาลเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 
2556 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจาํนวนเงิน 106.2 ลา้นบาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็น
จาํนวนเงินทั้งส้ิน 212.5 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2557 

 

35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้     
 

กลุ่มบริษทั ยงัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากยงัไม่มีการ
บงัคบัใช ้  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั/
บริษทั และกาํหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม ในปี
ดงัต่อไปน้ี  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง ปีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

2557 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2557 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2555) 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2557 
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36 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

รายการในงบการเงินของปี 2555 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ให้สอดคลอ้งกบัรายการในงบการเงินของปี 2556 
ดงัน้ี  

 2555 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
 
 

ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

 
 
 

 
จดัประเภท

ใหม่ 

 
 
 

หลงัจดั
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            

ลูกหน้ีอ่ืน 66,371  (35,727)       30,644  12,901  (2,567)  10,334 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 36,286 35,727   72,013 3,784 2,567  6,351 
        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน        
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 58,183 (48,402)      9,781 19,306 (9,526)  9,780 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,391,410 48,402 6,367,812 1,386,072 9,526  1,395,598 
       

หน้ีสินไม่หมนุเวียน       

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 357,294 (46,485) 310,809 - - - 
เจา้หน้ี - ซ้ือสินทรัพย ์ 141,482 46,485 187,967 - - - 
  -   -  

 
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชนพ์นกังานของปี 
2555 ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ไดจ้ดัประเภทใหม่ โดยนาํมาแสดงไวใ้นกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มกิจการมากกวา่ 


