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หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 ลูกหน้ีอ่ืน 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
11 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
12 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
13 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
14 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
15 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
16 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
17 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
18 เจา้หน้ีการคา้ 
19 เจา้หน้ีอ่ืน 
20 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
21 ทุนเรือนหุน้ 
22 สาํรอง 
23 ส่วนงานดาํเนินงาน 
24 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
25 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26 ภาษีเงินได ้
27 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
28 กาํไรต่อหุน้ 
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หมายเหตุ สารบัญ 
29 เงินปันผล 
30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
31 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
  

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
 
สาํนกังานใหญ่ : 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
 
สาขา : 300/10 หมู่ท่ี 1 ตาํบลตาสิทธ์ิ อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
 
สาขา  : 7/389 หมู่ท่ี 6 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมกราคม 2548 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 28) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 17.7) 
 
บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 11 

 
2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน  
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ  
 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบัญชีฯ  (“สภาวิชาชีพบัญ ชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                    
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2559 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้ น  มีผลให้ เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญ ชีของกลุ่มบริษัทในบางเร่ือง                     
การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 33 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 
 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดังต่อไปน้ีท่ีใช้ทางเลือกใน      

การวดัมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์กาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชนท่ี์

กาํหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) 
  

(ค) สกลุเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    
 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชวิ้จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีสาํคญัในการกาํหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
สาํคญัต่อการรับรู้จาํนวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ถ) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 การใชป้ระโยชน์ของขาดทุนทางภาษี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 
การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง
สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้ งราคา         
กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดั
ระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สําหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  
 

23 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  

 
3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
 
 นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 
(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม  
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้
เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม  
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

 

บริษัทร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การทาํรายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั  
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล       
มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล 
มาจากรายการกับบริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบักาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการ
ดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน          
การดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจาํหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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(ค) เคร่ืองมอืทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรม
ลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้  
 
กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
และอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
ซ่ึงไม่ไดมี้การรับรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ีทาํสญัญา แต่จะบนัทึกรายการตามเกณฑก์ารชาํระจริง 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท      

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดัจาํหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 
(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

 
 สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 
 ตน้ทุนของสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างผลิตคาํนวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ีย สาํหรับวตัถุดิบ วสัดุโรงงานและอะไหล่

เคร่ืองจกัรคาํนวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือ
ตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง 
คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย รวมการปันส่วนของค่า
โสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตตามปกติ 
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 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจาํเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 

(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษัทร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน       
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวยีนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม กาํไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบกาํไรขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้ งใจและสามารถถือจนครบกาํหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนด        
เงินลงทุนท่ีถือจนครบกาํหนดแสดงในราคาทุนตดัจาํหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุอง
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบกาํหนด เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรง
เขา้กาํไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
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ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือให้อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื  
 

(ฌ) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
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กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก           
การจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน  

 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า       
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทาํให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 

 
 อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน   5 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน   1.5 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน   3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 
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กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน สินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและอะไหล่เคร่ืองจกัร 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน   
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มตัีวตน 
 

ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดส่้วนท่ีเกินกว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธินั้น 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก          
ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าความนิยมได้ถูกทดสอบ            
การดอ้ยค่าตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฎ) ค่าความนิยมติดลบรับรู้ทนัทีในงบกาํไรขาดทุน 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ  
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนภายในรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจําหน่าย 
 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ  
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ค่าตัดจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน ์
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 
วิธีการตดัจาํหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฎ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน สําหรับค่าความนิยมและสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่า
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์น
เดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในกาํไรหรือขาดทุน 
 
การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินสาํหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย คาํนวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
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มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง     
การดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก            
การดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฏ) หน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบี้ย 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือ
ครบกาํหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฐ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานใหก้บักิจการ  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการคาํนวณอาจทาํให้กลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
กาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั รับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจาก  
การทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนสําหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ชาํระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฒ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

 

(ณ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ 
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การขายสินค้าและใ ห้บริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัสาํคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 

 

 รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายเร่ิมแรกที่เกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา   
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ี
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้
เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะนาํมาใชเ้องหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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(ต) สัญญาเช่าดําเนินงาน 
 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ประโยชนท่ี์ไดรั้บ
ตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า   

 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจําแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 

(ถ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระหรือได้รับชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุน
ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจาํนวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก                
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี          
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษทัต้องคาํนึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ชําระ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสําหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจาก               
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต             
การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์
ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะทาํให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่ าว  สินทรัพย์ภาษี เงินได ้                       
รอการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(ท) กาํไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานสําหรับหุ้นสามญั กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปี  
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(ธ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การดาํเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการทรัพยสิ์นองคก์ร (ทรัพยสิ์นท่ีสาํนกังาน
ใหญ่) ค่าใชจ่้ายสาํนกังานใหญ่ และสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินได ้
 

4 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 
เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหาก
กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสําคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้ น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วม และบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 สําหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 
                                                                                ประเทศที่จัดตั้ง 

ช่ือกิจการ สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั ไทย เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ร้อยละ 28 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะทาํหนา้ท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้
ดงัน้ี 

 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี นโยบายการกําหนดราคา งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
    31 ธันวาคม  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  114  134 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  31  - 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  4  8 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
101 

  
133 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  9  12 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  6  6 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  5  8 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  2  2 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  3  1 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  5  12 
         
บริษัทร่วม         
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 41 37  -  - 
         
ผู้บริหารสําคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 74  63  66  55 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว 3  2  2  2 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 77  65  68  57 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้า งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 20,174 18,953 

 
ลกูหน้ีอ่ืน งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 19,251 25,812 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 14,794 22,569 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 11,528 19,335 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั - - 4 406 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั - - 6,312 7,482 
รวม - - 51,889 75,604 

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ 2559  2558 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย    
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - 30,000 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 40,000 40,000 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ีจาํกดั 30,000 80,000 
 70,000 150,000 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 11 (37,000) - 
สุทธิ 33,000 150,000 
 
 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558 
  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   150,000  260,000 
เพ่ิมข้ึน  430,000  760,000 
ลดลง  (510,000)  (870,000) 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 11 (37,000)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  33,000  150,000 

  
บริษทับนัทึกหน้ีสงสัยจะสูญจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยจากการจดทะเบียนเลิกบริษทัยอ่ย (ดูหมายเหตุ 
11) เป็นจาํนวนเงิน 37 ลา้นบาทในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  

 
เจ้าหน้ีการค้า  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทร่วม     
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 11,906 13,269 - - 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  
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เจ้าหน้ีอ่ืน  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - - 7 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 726 827 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 9 - 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั - - - 157 
บริษัทร่วม     
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 74    
รวม 74 - 735 991 

 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 320  325  90  90 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  5,150  3,368  3,198  2,777 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,065,822  996,318  377,602  380,461 
รวม 1,071,292  1,000,011  380,890  383,328 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  1,067,189  992,326  383,890  383,328 
สกลุเงินเยน 4,103 7,685 - - 
รวม 1,071,292 1,000,011  383,890  383,328 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  
 

42 

6 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 

เงินลงทุนชัว่คราวของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นเงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 
ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (2558: ร้อยละ 1.70 ต่อปี) และเป็นสกุลเงินบาท  

 

7 ลูกหนีก้ารค้า 
   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
 หมายเหตุ  2559  2558  2559  2558 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  - - 20,174 18,953 
กิจการอ่ืนๆ   1,331,447 1,310,736 346,734 366,150 
รวม   1,331,447 1,310,736 366,908 385,103 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (68) (68) - - 
สุทธิ   1,331,379 1,310,668 366,908 385,103 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ  2559  2558  2559  2558 

   (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน       
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 4  - - 20,174 18,953 
       

กิจการอ่ืน  ๆ       
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ   1,329,212 1,308,227 346,734 366,150 
เกินกาํหนดชาํระ :       

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   1,480 2,089 -  - 
3 - 12 เดือน   335 352 - - 
มากกวา่ 12  เดือน   420 68 - - 

   1,331,447 1,310,736 346,734 366,150 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (68) (68) - - 
   1,331,379 1,310,668 346,734 366,150 
รวม   1,331,379 1,310,668 366,908 385,103 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  
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 ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  1,314,625  1,285,816  360,640  376,738 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 6,825  12,004  6,268  8,365 
สกลุเงินเยน 9,929  12,848  - - 
รวม 1,331,379  1,310,668  366,908 385,103 

 
8 ลูกหนีอ่ื้น 
 

   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ   
 หมายเหตุ  2559  2558  2559  2558 
   (พันบาท) 

กิจการที่เก่ียวข้องกัน 4  - - 51,889 75,604 
กิจการอ่ืน  ๆ       
ลูกหน้ีกรมสรรพากร   80,706 83,497 1,400 1,949 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้   4,666 7,982 1,902 3,257 
รายไดค้า้งรับ   2,122 5,918 491 3,836 
อ่ืนๆ    10,812 12,940 2,274 1,626 
รวม   98,306 110,337 57,956 86,272 

 

 ยอดลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  97,689  107,510  57,956  86,272 
สกลุเงินเยน 617  2,827  -  - 
รวม 98,306 110,337 57,956 86,272 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  
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9 สินค้าคงเหลือ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

สินคา้สาํเร็จรูป 268,164  246,609  56,699  60,643 
งานระหวา่งทาํ 59,633 115,149 3,041 6,564 
วตัถุดิบ 87,123 129,273 7,337 9,737 
วสัดุโรงงาน 162,189 168,712 24,512 27,878 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 122,244 111,210 46,893 43,097 
สินคา้ระหวา่งทาง 10,637 19,980 248 125 
รวม 709,990 790,933 138,730 148,044 
หัก ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง (84,981)  (53,190) (20,905) (9,474) 
สุทธิ 625,009 737,743 117,825 138,570 

 
10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 279,695  233,463 
ส่วนแบ่งกาํไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 73,014  56,459 
รายไดเ้งินปันผล (13,506)  (10,227) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 339,203  279,695 

 
 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน)  และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

45 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

   งบการเงนิรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศที่ 
กิจการ 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ทุนชาํระแลว้ 

 
วิธีราคาทุน 

 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

  
เงินปันผลรับ 

  จดัตั้ง 2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                     
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 
  โคเตท แซนด ์จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 
ทรายเคลือบ
พลาสติก, 

ทรายอบแหง้ 

 
 

ไทย 

 
 

21.25 

 
 

21.25  

 
 

72,000  

 
 

72,000  

 
 

15,300  

 
 

15,300 55,261  

 
 

48,040  4,590 

 
 

1,530 
บริษทั ยามาดะ 
 สมบูรณ์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 
อะไหล่รถ 

 
ไทย 

 
20.00 

 
20.00  

 
150,000  

 
150,000 

 
30,807 

 
30,807 283,942 

 
231,655  8,916 

 
8,697 

รวม          46,107 46,107 339,203 279,695 13,506  10,227 
 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,461,891  2,461,891 
เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย 100,000  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (19,879)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2,542,012  2,461,891 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จดทะเบียนเลิกบริษทั 
เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 เน่ืองจาก
สถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์ชะลอตวัลง และการดาํเนินงานสามารถดาํเนินการทาํในประเทศได้ บริษทัได้
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจากการจดทะเบียนเลิกบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้น
บาทในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ในบริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จาํกดั จากเดิม 250 ลา้นบาท เป็น 350 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน 1 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
15 กนัยายน 2559 
 
 
 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้ 
 

 

 

   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศ 
ที่

กิจการ 
จดัตั้ง 

สัดส่วน 
ความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนชาํระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

 
ราคาทุน-สุทธิ  

 
เงินปันผลรับ 

   2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย           
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็
เหนียว อุตสาหกรรม 
จาํกดั 

 
ผลิตและจาํหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต ์

  
 

ไทย 
 

100  
 

100  500,000 500,000 
 

875,989 
 

875,989 - - 
 

875,989 
 

875,989 - 
 

- 
บริษทั บางกอกสปริง 
   อินดสัเตรียล  จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต ์

 
ไทย 

 
100  

 
100  

 
130,000 

 
130,000 

 
519,989 

 
519,989 - - 

 
519,989 

 
519,989 31,199 

 
- 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต ์

 
ไทย 

 
100  

 
100  

 
785,000 

 
785,000 

 
796,034 

 
796,034 - - 

 
796,034 

 
796,034 - 

 
- 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์
เนชัน่แนล แจแปน จาํกดั 

สนบัสนุนขอ้มูล 
 ทางดา้นการตลาด 

 
ญี่ปุ่น 

 
100  

 
100  

 
19,879 

 
19,879 

 
19,879 

 
19,879 (19,879) - - 

 
19,879 - 

 
- 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง  
   เทคโนโลย ีจาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
ชิ้นส่วนยานยนต ์

 
ไทย 

 
100  

 
100  

 
350,000 

 
250,000 

 
350,000 

 
250,000 - - 350,000 

 
250,000 - 

 
- 

รวม    2,561,891 2,461,891 (19,879) - 2,542,012 2,461,891 31,199 - 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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12 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม 
 ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ ราคาทุน 

   2559 2558 2559  2558 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั นิชินโบะ สมบูรณ์     
ออโตโมทีฟ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 
อะไหล่รถและ 
ระบบเบรค 732,600 2.90 2.90 21,250 21,250 

       
บริษทั สมบูรณ์ โซมิค
แมนู-แฟคเจอร่ิง จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย 
อะไหล่รถ 

 
300,000 

 
1.80 

 
1.80 

 
5,401 

 
5,401 

รวม     26,651 26,651 

 
13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และไดรั้บการประเมิน
ราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ เม่ือเดือนมิถุนายน 2559 โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยู่
ในปัจจุบนั ราคาประเมินจาํนวน 90 ลา้นบาท  
 
ลาํดับช้ันมูลค่ายุติธรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทั 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจาํนวน 90 ลา้นบาท ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ใน
ระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนหน่ึงไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย 
 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงนิรวม 
 

ที่ดิน  
อาคารและ 

สิ่งปลูกสร้างอื่น  

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง 
และเครื่องใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เครื่องจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 618,122 1,841,177 8,943,055 160,143 12,219 352,398 84,141 12,011,255 
เพิม่ขึ้น 4,605 244 64,381 7,164 3,612 274,342 5,400 359,748 
โอน - 23,670 393,592 3,832 - (408,253) (12,841) - 
จาํหน่าย - (2,529) (124,247) (747) (705) - - (128,228) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ         
   1 มกราคม 2559 622,727 1,862,562 9,276,781 170,392 15,126 218,487 76,700 12,242,775 
เพิม่ขึ้น - 2,102 37,651 4,809 21 441,769 21,984 508,336 
โอน  - 66,586 164,694 18 40 (196,356) (34,982) - 
จาํหน่าย - (844) (53,484) (595) (1,298) - - (56,221) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 622,727 1,930,406 9,425,642 174,624 13,889 463,900 63,702 12,694,890 
         



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิรวม 
 

ที่ดิน  
อาคารและ 

สิ่งปลูกสร้างอื่น  

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง 
และเครื่องใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เครื่องจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคา         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 - 608,776 5,047,643 135,072 10,432 - - 5,801,923 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 99,090 733,723 11,485 960 - - 845,258 
จาํหน่าย - (2,219) (105,339) (708) (705) - - (108,971) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ         
     1 มกราคม 2559 - 705,647 5,676,027 145,849 10,687 - - 6,538,210 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 100,890 686,184 10,278 1,026 - - 798,378 
จาํหน่าย - (618) (49,448) (580) (618) - - (51,264) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 - 805,919 6,312,763 155,547 11,095 - - 7,285,324 
         
         
         
         
         
         
         



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิรวม 
 

ที่ดิน  
อาคารและ 

สิ่งปลูกสร้างอื่น  

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง 
และเครื่องใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เครื่องจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 618,122 1,232,401 3,895,412 25,071 1,787 349,597 84,141 6,206,531 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - - - - 2,801 - 2,801 
 618,122 1,232,401 3,895,412 25,071 1,787 352,398 84,141 6,209,332 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ         
     1 มกราคม 2559         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 622,727 1,156,915 3,598,199 24,104 4,439 218,487 76,700 5,701,571 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - 2,555 439 - - - 2,994 
 622,727 1,156,915 3,600,754 24,543 4,439 218,487 76,700 5,704,565 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 622,727 1,124,487 3,110,590 18,701 2,794 463,900 63,702 5,406,901 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - 2,289 376 - - - 2,665 
 622,727 1,124,487 3,112,879 19,077 2,794 463,900 63,702 5,409,566 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

ที่ดิน  
อาคารและ 

สิ่งปลูกสร้างอื่น  

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง 
และเครื่องใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เครื่องจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 91,781 448,003 2,580,830 63,090 5,669  238,213 13,406 3,440,992 
เพิม่ขึ้น - - 12,895 2,136 3,612 82,544 - 101,187 
โอน - 832 209,850 139 - (208,647) (2,174) - 
จาํหน่าย - - (5,199) (75) - - - (5,274) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ         
     1 มกราคม 2559 91,781 448,835 2,798,376 65,290 9,281 112,110 11,232 3,536,905 
เพิม่ขึ้น - 743 6,409 1,980 17 311,926 2 321,077 
โอน  - 56,808 28,474 - 40 (84,945) (377) - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 91,781 506,386 2,833,259 67,270 9,338 339,091 10,857 3,857,982 
 
 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

ที่ดิน  
อาคารและ 

สิ่งปลูกสร้างอื่น  

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง 
และเครื่องใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เครื่องจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเสื่อมราคา         
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 - 134,380 1,703,272 54,413 5,081 - - 1,897,146 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 28,934 213,988 3,589 681 - - 247,192 
จาํหน่าย - - (5,199) (75) - - - (5,274) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ         
     1 มกราคม 2559 - 163,314 1,912,061 57,927 5,762 - - 2,139,064 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 30,514 183,636 3,053 788 - - 217,991 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 - 193,828 2,095,697 60,980 6,550 - - 2,357,055 
         
                       



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

ที่ดิน  
อาคารและ 

สิ่งปลูกสร้างอื่น  

เครื่องจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง 
และเครื่องใช้
สาํนกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เครื่องจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558     

 
 

 
 

ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 91,781 313,623 877,558 8,677 588 238,213 13,406 1,543,846 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - - - - - - - 
 91,781 313,623 877,558 8,677 588 238,213 13,406 1,543,846 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ         
   1 มกราคม 2559         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 91,781 285,521 886,315 7,024 3,519 112,110 11,232 1,397,502 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - - 339 - - - 339 
 91,781 285,521 886,315 7,363 3,519 112,110 11,232 1,397,841 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559         
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 91,781 312,558 737,562 6,082 2,788 339,091 10,857 1,500,719 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน - - - 208 - - - 208 
 91,781 312,558 737,562 6,290 2,788 339,091 10,857 1,500,927 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

55 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 3,543  ลา้นบาท (2558: 2,739 ล้านบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีดินของบริษทัมูลค่า 2.3 ลา้นบาท เป็นท่ีดินซ่ึงยงัไม่ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย 
การโอนจะเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว 
 
บริษัทและบริษทัย่อยได้นําท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกันสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย ์
 
ในระหวา่งปี 2559 บริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของการติดตั้งเคร่ืองจกัรจาํนวน 1 ลา้นบาท ตน้ทุน
การกูย้ืมน้ีเป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพ่ือโครงการ โดยมีอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมดงักล่าวในอตัรา
ร้อยละ 2.79 ต่อปี 
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15 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอ่ืน 
 งบการเงนิรวม 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 121,253 2,228 123,481 
เพิ่มข้ึน 2,740 4,183 6,923 
จาํหน่าย (6,230) - (6,230) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  และ 1 มกราคม  2559 117,763 6,411 124,174 
เพิ่มข้ึน 10,141 - 10,141 
โอน 6,411 (6,411) - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 134,315 - 134,315 
    
ค่าตัดจําหน่าย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 75,144 - 75,144 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 12,848 - 12,848 
จาํหน่าย (6,230) - (6,230) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม  2559 81,762 - 81,762 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 11,790 - 11,790 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 93,552 - 93,552 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 46,109 2,228 48,337 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 36,001 6,411 42,412 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 40,763 - 40,763 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 46,227 2,228 48,455 
เพิ่มข้ึน - 4,183 4,183 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  และ 1 มกราคม  2559 46,227 6,411 52,638 
เพิ่มข้ึน 4,263 - 4,263 
โอน 6,411 (6,411) - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 56,901 - 56,901 
    

ค่าตัดจําหน่าย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 29,266 - 29,266 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,315 - 4,315 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม  2559 33,581 - 33,581 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,502 - 4,502 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 38,083 - 38,083 
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 16,961 2,228 19,189 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 12,646 6,411 19,057 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 18,818 - 18,818 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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16 ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,900 35,044 11,720 11,506 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ  38,900 35,044 11,720 11,506 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 

 2559  (หมายเหตุ 26)  2559 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี      
สินคา้คงเหลือ  2,776 6,125 -  8,901 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 32,268 (2,269) - 29,999 
รวม 35,044 3,856 - 38,900 

  
  บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 

 2558  (หมายเหตุ 26)  2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
สินคา้คงเหลือ  5,115 (2,339) -  2,776 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14,807 8,883 8,578 32,268 
รวม 19,922 6,544 8,578 35,044 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี 

1 มกราคม  
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 

 2559 (หมายเหตุ 26) 2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
สินคา้คงเหลือ  1,002 1,210 - 2,212 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,504 (996) - 9,508 
รวม 11,506 214 - 11,720 

  
  บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัท่ี  

1 มกราคม   
กาํไรหรือ
ขาดทุน  

กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 

 2558 (หมายเหตุ 26) 2558 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
สินคา้คงเหลือ  712 290 - 1,002 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,943 3,194 3,367 10,504 
รวม 4,655 3,484 3,367 11,506 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   
 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี        
     - ผลต่างของอตัราการคิดค่าเส่ือมราคา - 4,737 - 4,022 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช ้ 218,038 180,167 - - 
รวม 218,038 184,904 - 4,022 
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ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุระหว่างปี 2560 ถึง 2566 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว 

 

17 หนีสิ้นท่ีมภีาระดอกเบีย้   
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 

    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 753,649 739,326 269,222 251,385 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง
กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 982 925 132 124 

รวมหนีสิ้นส่วนท่ีหมุนเวยีน 754,631 740,251 269,354 251,509 
        
ส่วนที่ไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,006,821 1,502,353 437,209 448,314 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 540 1,522 85 218 
รวมหนีสิ้นส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 1,007,361 1,503,875 437,294 448,532 
     

รวม 1,761,992 2,244,126 706,648 700,041 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกาํหนดการจ่ายชาํระ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดภายในหน่ึงปี  753,649  739,326  269,222  251,385 
ครบกาํหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 937,006  1,424,753  388,994 448,314 
ครบกาํหนดหลงัจากหา้ปี 69,815  77,600  48,215 - 
รวม 1,760,470  2,241,679  706,431  699,699 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายฉบบั 
ซ่ึงมีกาํหนดการชาํระคืนภายในปี 2566 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.60 ถึงร้อยละ 4.80 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวั (อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ บวกร้อยละ 2.0 ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ีย BIBOR บวกร้อยละ 
1.25 ต่อปี) (2558: อัตราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.60 ถึงร้อยละ 4.80 ต่อปี และอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (อัตราดอกเบีย้เงิน
ฝากประจํา บวกร้อยละ 2.0 ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี)) 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จาํกดัวา่จะจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือไม่
กระทบต่อการรักษาสดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ภายใต้
สญัญาแลกเปล่ียนน้ี บริษทัมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายและจะไดรั้บดอกเบ้ียจากคู่สญัญาในอตัราและเง่ือนไขตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นสญัญา สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชจ้นถึงเดือนกนัยายน 2561 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใช ้(31 ธันวาคม 2558: ไม่มี) 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวคํ้ าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

 
 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 

 
18 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2559  2558  2559  2558 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  11,906 13,269 - - 
กิจการอ่ืนๆ   1,124,619 1,220,059 265,343 316,238 
รวม   1,136,525 1,233,328 265,343 316,238 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  1,091,227 1,131,181 263,173 308,425 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 38,372 80,713 - - 
สกลุเงินเยน 6,926 21,434 2,170 7,813 
รวม 1,136,525 1,233,328 265,343 316,238 

 

19 เจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 4 74 - 735 991 
กิจการอ่ืน  ๆ     
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย 146,896 111,252 63,632 48,836 
เงินมดัจาํและเงินรับล่วงหนา้ 36,932 49,907 451 503 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร 25,583 27,265 11,470 9,086 
อ่ืนๆ 89,795 111,646 6,978 6,904 
รวม 299,280 300,070 83,266 66,320 

 

 ยอดเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกุลเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  290,847 283,870 83,266 66,320 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 136 91 - - 
สกลุเงินเยน 8,297 15,197 - - 
สกลุเงินยโูร - 912 - - 
รวม 299,280 300,070 83,266 66,320 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 

63 

20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิ
สําหรับ 

        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  254,582  242,369  84,991  83,999 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  22,694  22,182  4,892  4,812 

รวม  277,276  264,551  89,883  88,811 

         
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม         
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         
รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน         
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  26,284  21,419  9,310  8,125 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  3,043  7,839  649  2,442 

  29,327  29,258  9,959  10,567 

         
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั         
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ใน
ระหวา่งปี  

 
- 

  
87,235  

 
- 

  
31,825 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้  100,448  100,448  28,950  28,950 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบาํเหน็จบาํนาญพนกังานตามขอ้กาํหนด
ของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่
พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 
264,551 

  
161,745 

 
88,811 

  
50,675 

         
รับรู้ในกําไรขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  23,113  19,214  7,937  7,378 
เครดิตการบริการในอดีต  -  3,484  -  745 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  6,214  6,560  2,022  2,444 
  29,327  29,258  9,959  10,567 
รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

- 
  

87,235 
 

- 
  

31,825 
         
อ่ืน  ๆ         
ผลประโยชนจ่์าย  (16,602)  (13,687)  (8,887)  (4,256) 
         
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

 
277,276  264,551  89,883  88,811 

 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สมมติฐานทางการเงิน -  21,373  -  6,528 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  65,862  -  25,297 
รวม -  87,235  -  31,825 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกั) 
 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  2.50  2.50  2.50  2.50 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 

  

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีกําหนดไวเ้ป็น 7 ปี         
(2558 : 8 ปี) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

  
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
กาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (12,511)  13,462  (3,775) 4,045 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 28,371  (24,859)  8,773 (7,763) 
 

แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้คาํนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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21 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้
ต่อหุน้ 

 2559  2558 
  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

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

- หุน้สามญั 1  426,712 426,712 426,712 426,712 
ลดทุนจดทะเบียน 1  (1,518) (1,518) - - 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม       

- หุ้นสามัญ 1  425,194  425,194 426,712 426,712 
       

ทุนที่ออกและชําระแล้ว       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       

- หุน้สามญั 1  425,194 425,194 425,194 425,194 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม       

- หุ้นสามัญ 1  425,194  425,194 425,194  425,194 

 
บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 426,711,809 บาท เป็น 425,193,894 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจาํนวน 
1,517,915 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 1,517,915 บาท โดยเป็นการลดหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้
ออกจาํหน่ายจากโครงการ ESOP ซ่ึงส้ินสุดในปี 2558 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 

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

 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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22 สํารอง 
 
สํารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจดัสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 

 
23 ส่วนงานดําเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  

 
 ส่วนงาน 1 ผลิตภณัฑเ์พลาขา้งและเพลารองแหนบ 
 ส่วนงาน 2 ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนอะไหล่ยานยนต์อื่นๆ  
 
ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 ผลิตภณัฑ์เพลาข้างและ 

เพลารองแหนบ 
 ผลิตภณัฑ์ชิ้นส่วนอะไหล่ 

ยานยนต์อื่น  ๆ
  

รวม 
  

รายการตัดบัญชี 
  

สุทธิ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม (ล้านบาท) 

รายไดจ้ากการขายและบริการจาก 
    ลูกคา้ภายนอก 2,137  2,338  6,162  6,306  8,299  8,644 

 
-  -  8,299  8,644 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 
    ระหวา่งส่วนงาน 114  134  1,699  1,801  1,813  1,935  (1,813) 

 
(1,935)  -  - 

รวมรายได้ 2,251  2,472  7,861  8,107  10,112  10,579  (1,813)  (1,935)  8,299  8,644 

                    
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 331  425  343  265  674  690  19  (5)  655  685 
                    
สินทรัพยส์่วนงาน                    
    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 5,308  5,293  7,078  7,381  12,386  12,674  (2,965)  (3,040)  9,421  9,634 
หนี้สินส่วนงาน                    
    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 1,165  1,198  2,875  3,533  4,040  4,731  (506)  (628)  3,534  4,103 

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศที่มีสาระสาํคญั 
 
ลกูค้ารายใหญ่  
 
รายไดจ้ากลูกคา้บางรายจากส่วนงานที่ 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็นจาํนวนเงินประมาณ 5,854 ลา้นบาท (2558: 5,951 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย  ีจํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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24 กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 6 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนอ่ื์นตอบแทนพนกังาน 1,328,969  1,369,873  376,787  395,612 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 810,167  858,105  222,493  251,506 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 3,848,331  4,229,790  1,046,003  1,185,647 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํ (33,961)  (34,970)  (7,467)  (3,658) 
ค่าสาธารณูปโภค 545,575  571,952  106,735  119,636 
หน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย        
   และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  56,879  - 
ตน้ทุนทางการเงิน 83,101  115,772  26,914  40,426 
อ่ืนๆ 1,232,918  1,069,140  277,171  275,081 
รวมค่าใช้จ่าย 7,815,100  8,179,662  2,105,515  2,264,250 
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26 ภาษีเงนิได้ 
 
ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 
   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 หมายเหตุ  2559  2558  2559  2558 
   (พันบาท) 
ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบัน          
สาํหรับงวดปัจจุบนั    51,569 45,094 32,379 41,874 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป     - 4,783  -  - 

   51,569 49,877 32,379 41,874 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    16  (3,856) (6,544) (214) (3,484) 

รวมภาษีเงินได้   47,713 43,333 32,165 38,390 

 
ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

 

 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงนิรวม  
 2559  2558 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้
รายไดภ้าษี
เงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายไดภ้าษี
เงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - 

 

- 

 

- 

 

87,235 

 

(8,578) 

 

78,657 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง   

 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   655,271    684,871 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  131,054  20  136,974 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (60,925)    (67,286) 
ค่าใช่จ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (11,450)    (4,367) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (25,488)    (29,756) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 

   
1,517 

    
5,474 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกตํ่าไป    -    4,783 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี และอ่ืนๆ   16,861    (2,489) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 7  51,569  6  43,333 

 
 
 
 
 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2559  2558 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้
รายไดภ้าษี
เงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

ก่อน 
ภาษีเงินได ้

รายไดภ้าษี
เงินได ้

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - - - 

 

31,825 (3,367) 28,458 
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 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   330,847    425,035 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  66,169  20  85,007 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (38,989)    (42,951) 
ค่าใช่จ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (10,993)    (3,023) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี และอ่ืนๆ   16,191    (643) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10  32,378  9  38,390 
 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
  

27 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั ซ่ึงพอสรุปสาระสาํคญัไดด้งัน้ี  
 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีสาํหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี
กาํหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น เป็นจาํนวนไม่เกินจาํนวนเงินลงทุน
โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

 

(ค) ให้ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมมีกาํหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข)  

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนด
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม  
 2559  2558 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 
  

รวม 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 36,674 197,237 233,911 42,932 240,038 282,970 
ขายในประเทศ 5,032,362 4,845,069 9,877,431 6,583,845 3,712,393 10,296,238 
ตดัรายการระหวา่งกนั (950,892) (861,668) (1,812,560) (1,062,390) (872,359) (1,934,749) 
รวม 4,118,144 4,180,638 8,298,782 5,564,387 3,080,072 8,644,459 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2559  2558 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 
  

รวม 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 36,674   24,180   60,854 42,833  44,266  87,099 
ขายในประเทศ 929,037   1,261,150   2,190,187 1,746,208  639,148  2,385,356 
รวม 965,711   1,285,330   2,251,041 1,789,041  683,414  2,472,455 

 
28 กําไรต่อหุ้น 

 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานสาํหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั แสดง
การคาํนวณดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กําไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัท  607,558  641,538  298,682  386,645 

จํานวนหุ้นสามญัที่ออกจําหน่ายแล้ว 425,194  425,194 425,194  425,194 

กําไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.43  1.51  0.70  0.91 
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29 เงินปันผล 
 

   เงินปันผล   

 การอนุมติั  
อตัรา 
หุน้ละ   

จาํนวน 
เงินรวม    

เงินปันผลจาก โดย วนัท่ี  (บาท)  (ล้านบาท)  วนัท่ีจ่าย 
2559        
ระหวา่งกาลปี 2559 คณะกรรมการบริษทั 9 สิงหาคม 2559  0.19 81  2 กนัยายน 2559 
ปลายปี 2558 ผูถื้อหุน้ 19 เมษายน 2559  0.40 170  10 พฤษภาคม 2559 
     251   

2558         
ระหวา่งกาลปี 2558 คณะกรรมการบริษทั 11 สิงหาคม 2558  0.20 85  3 กนัยายน 2558 
ปลายปี 2557 ผูถื้อหุน้ 22 เมษายน 2558  0.38 162  13 พฤษภาคม 2558 
     247   

 

เงินปันผลทั้งหมดเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจาํนวน 
 
30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็กาํไรหรือการคา้ 

 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจดัการ      
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
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การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่
มีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 17) กลุ่มบริษทัไดล้ด
ความเส่ียงดงักล่าวโดยทาํให้แน่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ี
เป็นตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือใช้ในการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจาก 
ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 
 
อตัราดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระหรือกาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
 

ภายใน 1 ปี 
หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี 

 
รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2559      
หมุนเวยีน      

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย MMR 33,000  -  -  33,000 

         
ปี 2558      
หมุนเวยีน      

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย MMR 150,000  -  -  150,000 
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อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระหรือ
กาํหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 

  งบการเงนิรวม 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
 

ภายใน 1 ปี 
หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี 

 
รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2559      
หมุนเวยีน          

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
FDR.3M/BIBOR 

+อตัราคงท่ี 753,649  - - 753,649 
ไม่หมุนเวยีน       

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
FDR.3M/BIBOR 

+อตัราคงท่ี -  937,006 69,815 1,006,821 
รวม  753,649  937,006  69,815 1,760,470 
      

ปี 2558      
หมุนเวยีน          
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี 739,326  - - 739,326 
ไม่หมุนเวยีน       
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี -  1,424,753 77,600 1,502,353 
รวม  739,326  1,424,753  77,600 2,241,679 

 
  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 
หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2559      
หมุนเวยีน          

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
FDR.3M/BIBOR 

+อตัราคงท่ี 269,222  - - 269,222 
ไม่หมุนเวยีน       

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
FDR.3M/BIBOR 

+อตัราคงท่ี -  388,994 48,215 437,209 
รวม  269,222  388,994 48,215 706,431 
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  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย ภายใน 1 ปี 
หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี หลงัจาก 5 ปี รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

ปี 2558      
หมุนเวยีน          
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี 251,385  - - 251,385 
ไม่หมุนเวยีน       
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี -  448,314 - 448,314 
รวม  251,385  448,314 - 699,699 
 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัจะพิจารณาทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหน่ึงปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวข้องกับรายการซ้ือและขายสินค้าท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในงวดถดัไป 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ
มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ  2559 2558 2559 2558 
   (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา       
ลูกหน้ีการคา้ 7  6,825  12,004  6,268  8,365 
เจา้หน้ีการคา้ 18  (38,372)  (80,713)  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน 19  (136)  (91)  -  - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์   (195)  (45)  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ                           (31,878)  (68,845)  6,268  8,365 
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   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2559 2558 2559 2558 

   (พันบาท) 

เงินเยน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  4,103  7,685  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ 7  9,929  12,848  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน 8  617  2,827  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ 18  (6,926)  (21,434)  (2,170)  (7,813) 
เจา้หน้ีอ่ืน 19  (8,297)  (15,197)  -  - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์   (2,584)  (3,480)  (330)  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ                          (3,158)  (16,751)  (2,500)  (7,813) 

    

เงินยโูร       
เจา้หน้ีอ่ืน 19  -  (912)  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ                          -  (912)  -  - 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสมํ่าเสมอ  โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่
ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าด
วา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระสาํคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพ่ือทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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การกาํหนดมูลค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั กาํหนดให้มีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้ง
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน   มูลค่ายติุธรรม หมายถึง รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือ
การโอนหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
สมมติฐานในการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีมูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นหน้ีสินจาํนวน 1 ลา้น
บาท (2558: 1 ล้านบาท)  
 
มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของคู่สญัญา ณ วนัท่ีรายงาน 
 

31 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 2559 2558  2559 2558 
 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้     
งานก่อสร้างอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 6 - - 

    
จํานวนเงินข้ันต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้ 

    สัญญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 31 30 15 13 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 16 27 7 10 
รวม 47 57 22 23 

        

ภาระผกูพนัอ่ืนๆ        
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  62 72 15 19 
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กลุ่มบริษัทมีสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง เพ่ือรับความช่วยเหลือใน
กระบวนการผลิตต่างๆ โดยกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 5 ปี 
ส้ินสุดในงวดต่างกนัจนถึงปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพ่ือคงอตัราดอกเบ้ียของ
เงินกูร้ะยะยาวมูลค่าสญัญา 229 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 372 ล้านบาท) จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราคงท่ี
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

32 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายปันผลประจาํปี
สาํหรับผลการดาํเนินงานของปี  2558  ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 255 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่าย
จากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้ งจาํนวน ทั้ งน้ีได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี 2 
กนัยายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.19  บาท เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 81 ลา้นบาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุ้น
ละ 0.41 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 174 ลา้นบาท จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ได้ใช้     
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้นํามาใช้ในการจดัทาํงบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2559) 
การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2559) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2559) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2559) 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2559) 

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
(ปรับปรุง 2559) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2559) 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2559) 

สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) 

เงินท่ีนาํส่งรัฐ 

 
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   

 


