
 

 

 

  
 
 

 
 
 
  

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

และ 
รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน
รวมและงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
รวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 10 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ
ธุรกิจรถยนตแ์ละบริษทัผูผ้ลิตรถยนต ์ปริมาณการขายใน
แต่ละผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทขึ้ นอยู่กับอุปสงค์ของ
รถยนตแ์ต่ละรุ่นซ่ึงแตกต่างกนัออกไป ความผนัผวนใน
ปริมาณการขายของบริษัทผู ้ผลิตรถยนต์ อาจท าให้มี
สินคา้คงเหลือท่ีไม่เคล่ือนไหวเป็นเวลานานโดยเฉพาะ
วสัดุส้ินเปลือง และอะไหล่เคร่ืองจกัร ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการก าหนดนโยบายค่าเผื่อการลดมูลค่าของ
สินคา้คงเหลือตามแต่ละช่วงอายขุองสินคา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ความสนใจในเร่ืองมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ได้รับของสินค้าคงเหลือ เ น่ืองจากบัญชีดังกล่าวมี
นัยส าคญั และต้องใช้การประมาณการและดุลยพินิจท่ี
ส าคญัของผูบ้ริหาร เร่ืองดงักล่าวจึงเป็นเร่ืองท่ีขา้พเจา้ถือ
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ชว้ิธีการตรวจสอบ รวมถึง 
- สอบถามผูบ้ริหารเพื่อให้ได้มาซ่ึงความเขา้ใจของ

นโยบายของกลุ่มบริษทัในการประมาณการมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ 

- การท าความเขา้ใจในลกัษณะของระบบการควบคุม
ภายในท่ีเ ก่ียวข้องกับการบริหารจัดการสินค้า
คงเหลือ ทดสอบการออกแบบและการน ามาปฏิบติั
ของระบบการควบคุมภายใน การเขา้ร่วมสังเกตการณ์
การตรวจนับและสุ่มทดสอบสภาพของสินค้า
คงเหลือ 

- ทดสอบรายงานอายุของสินค้าคงเหลือ โดยสุ่ม
ทดสอบกบัเอกสารประกอบการบนัทึกรายการ  เพื่อ
ประเมินว่ารายงานดังกล่าวได้จัดประเภทสินค้า
คงเหลือในแต่ละช่วงอายุอย่างเหมาะสมตลอดจน 
ทดสอบการค านวณค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
คงเหลือวา่เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษทั 

- การสุ่มทดสอบมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับกับ
เอกสารราคาขายตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายท่ี
เก่ียวขอ้ง และ 

- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลใน      
งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิ ดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ            
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
(นายศกัดา เกาทณัฑท์อง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4628 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
20 กุมภาพนัธ์ 2563 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,702,734,121     1,362,776,137       415,089,626 475,758,921 

เงินลงทุนชวัคราว 7 660,243,943        705,619,939          256,041,130 303,862,417 

ลูกหนีการคา้ 5, 8 1,359,181,658     1,387,435,906       414,299,585       479,244,563       

ลูกหนีอืน 5, 9 88,825,978          92,334,694            75,262,600         64,812,654         

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 5 200,000,000        200,000,000          420,000,000 340,000,000 

สินคา้คงเหลือ 10 569,758,373 476,211,665 112,141,933 122,085,385

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,580,744,073 4,224,378,341 1,692,834,874 1,785,763,940 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 17 24,955,154          -                        -                     -                     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 515,339,544        482,727,273          -                     -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                       -                        2,542,012,202    2,542,012,202    

เงินลงทุนในการร่วมคา้ 11 347,071,375        348,790,917          350,500,100       350,500,100       

เงินลงทุนระยะยาวอืน 13 26,651,146          26,651,146            -                     -                     

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 14 58,561,500          58,561,500            -                     -                     

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 3,596,205,201     3,804,072,711       1,011,827,130    1,137,610,648    

ค่าความนิยม 4 44,590,813          17,934,556            -                     -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 16 29,360,166          28,703,860            13,755,118         8,620,012           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 26 57,779,426 39,374,449 19,805,984 15,724,303 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 30,231,926 33,566,277 3,798,569 5,857,349 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 4,730,746,251 4,840,382,689 3,941,699,103 4,060,324,614 

รวมสินทรัพย์ 9,311,490,324 9,064,761,030 5,634,533,977 5,846,088,554 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

ระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 17 108,898,301        -                        -                     -                     

เจา้หนีการคา้ 5, 18 885,395,646 1,146,937,852 286,788,506 390,381,557 

เจา้หนีอืน 5, 19 454,200,020        371,772,994          121,029,953 113,692,246 

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ 49,436,801 46,845,332 7,692,811           9,184,557           

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 90,401,673 114,628,000 43,428,000 43,428,000 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 

ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 1,059,587            -                        -                     -                     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 46,117,537 43,407,767 19,752,983         23,585,960         

รวมหนีสินหมุนเวียน 1,635,509,565 1,723,591,945 478,692,253 580,272,320 

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 117,559,528 194,670,629 91,642,630 135,070,630 

หนีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17 4,324,718 -                        -                     -                     

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20 349,990,874 259,052,228 130,989,506       101,593,297       

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 817,420 806,471 834,190 821,095 

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 472,692,540 454,529,328 223,466,326 237,485,022 

รวมหนีสิน 2,108,202,105 2,178,121,273 702,158,579 817,757,342 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 21

   ทุนจดทะเบียน 425,193,894 425,193,894 425,193,894 425,193,894 

   ทุนทีออกและชาํระแลว้ 425,193,894 425,193,894 425,193,894 425,193,894 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 21 716,443,452 716,443,452 716,443,452 716,443,452 

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ 22

ทุนสาํรองตามกฎหมาย  55,671,181 55,671,181 42,671,181 42,671,181 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,960,657,018 5,689,331,230 3,748,066,871 3,844,022,685 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,157,965,545 6,886,639,757 4,932,375,398 5,028,331,212 

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 45,322,674          -                        -                     -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,203,288,219 6,886,639,757 4,932,375,398 5,028,331,212 

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,311,490,324 9,064,761,030 5,634,533,977 5,846,088,554 

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุน

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 5, 23, 27 8,005,588,435 8,193,797,424 2,547,969,975 2,564,734,973 

กาํไรจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ 220,269             3,495,491          -                   169,684              

เงินปันผลรับ 5, 12 54,276,213        4,841,202          199,297,858     883,981,300        

รายไดอื้น 5 138,502,718 105,799,036 180,422,749 164,487,218 

รวมรายได้ 8,198,587,635 8,307,933,153 2,927,690,582 3,613,373,175 

ค่าใช้จ่าย 25

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการให้บริการ 5 6,512,033,328 6,684,015,660 1,931,841,647 1,881,564,098 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 5 140,486,775 111,260,591 76,628,520 46,295,069 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5 595,720,721 571,210,197 358,182,197 356,464,363 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนสุทธิ -                     -                     3,922,145 -                      

ตน้ทุนทางการเงิน 10,664,327 22,890,643 5,044,975 10,530,769 

รวมค่าใช้จ่าย 7,258,905,151 7,389,377,091 2,375,619,484 2,294,854,299 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 11 58,741,729        88,885,511        -                   -                      

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 998,424,213 1,007,441,573 552,071,098 1,318,518,876 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (99,758,461) (91,844,871) (51,482,384) (47,299,887)

กาํไรสําหรับปี 898,665,752 915,596,702 500,588,714 1,271,218,989 

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 28 2.11 2.15 1.18 2.99 

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 894,639,797      915,596,702      500,588,714     1,271,218,989     

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 4,025,955          -                     -                   -                      

กาํไรสําหรับปี 898,665,752 915,596,702 500,588,714 1,271,218,989

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562 2561 2562 2561

กาํไรสําหรับปี 898,665,752 915,596,702 500,588,714 1,271,218,989

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั

ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -                     1,201,533 -                   -                      

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผอืขาย

   ส่วนทีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน -                     (2,507,174) -                   -                      

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                     99,394             -                   -                      

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั -                     (1,206,247)         -                   -                      

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

พนกังานทีกาํหนดไว้ (58,428,633) (24,760,056) (26,360,158) (8,328,277)

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 8,798,831          2,229,242          3,822,223         1,207,600           

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั (49,629,802) (22,530,814) (22,537,935) (7,120,677)

กาํไรเบด็เสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (49,629,802)       (23,737,061)       (22,537,935)      (7,120,677)          

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 849,035,950      891,859,641      478,050,779 1,264,098,312

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 845,332,381      891,859,641      478,050,779     1,264,098,312     

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 3,703,569          -                     -                   -                      

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 849,035,950 891,859,641 478,050,779 1,264,098,312

สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม

สาํหรับปีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร เงินลงทุนเผอืขาย ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 425,193,894     716,443,452      55,671,181     5,221,455,086       1,206,247            6,419,969,860  

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                    -                    -                 (425,189,744)        -                      (425,189,744)    

รวมรายการกบัผู้ เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                 (425,189,744)        -                      (425,189,744)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

กาํไร -                    -                    -                 915,596,702         -                      915,596,702     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                    -                    -                 (22,530,814)          (1,206,247)          (23,737,061)      

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                    -                 893,065,888         (1,206,247)          891,859,641     

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 425,193,894     716,443,452      55,671,181     5,689,331,230       -                      6,886,639,757  

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย         

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

 

ทุนเรือนหุน้ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทอีอกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ผูถื้อหุน้ ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2562    425,193,894    716,443,452      55,671,181     5,689,331,230    6,886,639,757 -                           6,886,639,757

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                 -                 -                 (574,006,593)     (574,006,593)    -                   (574,006,593)         

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (574,006,593)     (574,006,593)    -                   (574,006,593)         

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

    การไดม้าซึงส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม

       ซึงอาํนาจควบคุมเปลียนแปลง 4 -                 -                 -                 -                     -                    41,619,105      41,619,105            

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                 -                 -                 -                     -                    41,619,105      41,619,105            

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                 -                 -                 (574,006,593)     (574,006,593)    41,619,105      (532,387,488)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                 -                 -                 894,639,797       894,639,797      4,025,955        898,665,752          

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนื -                 -                 -                 (49,307,416)       (49,307,416)      (322,386)          (49,629,802)           

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                 -                 -                 845,332,381       845,332,381      3,703,569        849,035,950          

-                    
ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2562 425,193,894   716,443,452   55,671,181     5,960,657,018    7,157,965,545   45,322,674      7,203,288,219       

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2561           425,193,894       716,443,452       42,671,181     3,005,114,117      4,189,422,644

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                         -                    -                   (425,189,744)           (425,189,744)

รวมรายการกบัผู้ เป็นเจ้าของทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                         -                    -                   (425,189,744)     (425,189,744)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                         -                    -                   1,271,218,989        1,271,218,989

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                    -                   (7,120,677)                   (7,120,677)

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                         -                    -                   1,264,098,312   1,264,098,312    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 425,193,894          716,443,452     42,671,181      3,844,022,685   5,028,331,212    

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของบการเงินนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย                 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2562           425,193,894       716,443,452       42,671,181         3,844,022,685      5,028,331,212

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 -                         -                    -                   (574,006,593)               (574,006,593)

รวมรายการกบัผู้ เป็นเจ้าของทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                         -                    -                   (574,006,593)         (574,006,593)      

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร 500,588,714                  500,588,714

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                         -                    -                   (22,537,935)                   (22,537,935)

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                         -                    -                   478,050,779          478,050,779       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 425,193,894          716,443,452     42,671,181      3,748,066,871       4,932,375,398    

งบการเงินเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของบการเงินนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 898,665,752        915,596,702        500,588,714       1,271,218,989    

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 99,758,461          91,844,871          51,482,384         47,299,887         

ตน้ทุนทางการเงิน 10,664,327          22,890,643          5,044,975           10,530,769         

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 643,400,136        663,456,220        215,668,333       237,451,245       

ตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 11,613,460          19,221,368          333,445              89,895                

ดอกเบียรับ (29,665,888)         (20,853,229)         (19,495,802)        (16,853,157)        

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 1,644,296            -                      -                     -                     

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 8,557,801            (11,501,559)         (1,246,686)          (3,964,700)          

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึนจริง 31,593                 701,817               462,951              780,269              

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (2,072,963)           (911,944)              (199,769)            (449,584)            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ (58,741,729)         (88,885,511)         -                     -                     

เงินปันผลรับ (54,276,213)         (4,841,202)           (199,297,858)      (883,981,300)      

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 61,655,356          44,734,032          17,745,782         22,230,979         

1,591,234,389     1,631,452,208     571,086,469       684,353,292       

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 127,686,980        3,204,519            64,465,016         (67,646,548)        

ลูกหนีอืน 20,034,725          36,823,190          (9,364,120)          (4,805,543)          

สินคา้คงเหลือ 22,394,757          (36,845,377)         11,190,138         (12,696,485)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 5,049,175            (9,036,865)           2,058,781           (1,719,380)          

เจา้หนีการคา้ (338,421,831)       (69,221,059)         (103,576,041)      89,042,371         

เจา้หนีอืน 10,679,124          14,772,824          7,384,130           42,837,043         

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 10,962                 32,398                 13,095                51,101                

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,438,668,281     1,571,181,838     543,257,468       729,415,851       

ผลประโยชน์พนกังานจ่ายออก (34,097,666)         (27,587,586)         (14,709,731)        (17,077,420)        

ภาษีเงินไดจ่้ายออก (107,141,968)       (90,716,720)         (55,574,819)        (39,405,784)        

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,297,428,647     1,452,877,532     472,972,918       672,932,647       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพือซือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดทีไดม้า (34,889,535)         -                      -                     -                     

ดอกเบียรับ 28,561,408          19,764,288          18,409,977         17,179,048         

เงินลงทุนชวัคราว (เพมิขึน) ลดลง 45,460,904          (252,406,190)       47,821,287         (201,721,440)      

เงินปันผลรับ 82,125,213          29,831,202          199,297,858       883,981,300       

เงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -                      (100,000,000)       (780,000,000)      (550,000,000)      

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั -                      100,000,000        700,000,000       470,000,000       

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (348,927,078)       (420,217,092)       (87,350,145)        (72,158,890)        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 3,569,467            1,096,936            205,389              449,610              

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,618,029)         (6,113,303)           (9,500,588)          (1,945,450)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (236,717,650)       (628,044,159)       88,883,778         545,784,178       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

ดอกเบียจา่ย (10,733,560)         (23,292,611)         (5,091,398)          (10,950,469)        

เงินสดทีผูเ้ช่าจา่ยเพอืลดจาํนวนหนีสินซึงเกิดขึน

   จากสญัญาเช่าการเงิน (306,285)              (539,647)              -                     (85,272)              

เงินสดรับจากเงินกูย้มื (20,380,364)         -                      -                     -                     

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูยื้ม (115,326,211)       (897,659,896)       (43,428,000)        (458,750,558)      

เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (574,006,593)       (425,189,744)       (574,006,593)      (425,189,744)      

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (720,753,013)       (1,346,681,898)    (622,525,991)      (894,976,043)      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ 339,957,984        (521,848,525)       (60,669,295)        323,740,782       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 1,362,776,137     1,884,624,662     475,758,921       152,018,139       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที 31 ธันวาคม 1,702,734,121     1,362,776,137     415,089,626       475,758,921       

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีค่าซือสินทรัพยเ์พมิขึน (ลดลง) 2,591,469            (63,051,364)         (1,491,746)          (2,588,360)          

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

18 

หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 การซ้ือบริษทัยอ่ย 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 เงินลงทุนชัว่คราว 
8 ลูกหน้ีการคา้ 
9 ลูกหน้ีอ่ืน 
10 สินคา้คงเหลือ 
11 เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
14 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
16 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 
17 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
18 เจา้หน้ีการคา้ 
19 เจา้หน้ีอ่ืน 
20 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
21 ทุนเรือนหุน้ 
22 ส ารอง 
23 ส่วนงานด าเนินงาน 
24 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
25 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
26 ภาษีเงินได ้
27 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
28 ก าไรต่อหุน้ 
29 เงินปันผล 
30 เคร่ืองมือทางการเงิน 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
 

19 

หมายเหตุ สารบัญ 
31 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
  

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจด
ทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมกราคม 2548 โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 
 
ส านกังานใหญ่ : 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
 
สาขา : 300/10 หมู่ท่ี 1 ต าบลตาสิทธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
 
สาขา  : 7/389 หมู่ท่ี 6 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 

 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 29.9) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้น
ในประเทศไทย และกลุ่มตระกูลกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 13.9) 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 

 
2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน  
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ  
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

21 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1  มกราคม 2562  การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ 
(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ด) 
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 33 

 
(ข) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการ
ปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 
(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิ จารณญาณ การประมาณ
การและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการ
ทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุต่อไปน้ี 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (น) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 การซ้ือบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 

 นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) ถูก
โอนมายงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนมายงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม            
ณ วนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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ต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
 
หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวม
ธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณ
การดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพื่อ
สะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมท่ีได้รับเก่ียวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม  
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 

 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
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ส่วนได้เสียในเงินลงทุนท่ีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย  
 
ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย ประกอบดว้ยส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการ
ร่วมคา้ 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว  การร่วมคา้
เป็นการร่วมการงานท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วมการงาน
นั้นมากกวา่การมีสิทธิในสินทรัพยแ์ละภาระผกูพนัในหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร่วมการงานนั้น 
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมและการร่วมคา้บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึง
รวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทั
สูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั หรือการควบคุมร่วม  

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผล       
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผล 
มาจากรายการกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้ถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูก
ลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มี
หลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน          
การด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

(ค) อนุพนัธ์  
 

อนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ
อตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้  
 
กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพื่อลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึง
ประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงไม่ไดมี้การรับรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ีท าสัญญา แต่จะ
บนัทึกรายการตามเกณฑก์ารช าระจริง 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท      

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

  
ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา  
 
ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น  
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(ฉ) สินค้าคงเหลือ 
 

 สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
 ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างผลิตค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ีย ส าหรับวตัถุดิบ วสัดุโรงงานและอะไหล่

เคร่ืองจกัรค านวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือ
ตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง 
ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย รวมการปันส่วนของค่า
โสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 

  
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 

(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้ ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคา
ทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ ในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษัทตั้ งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบก าหนด        
เงินลงทุนท่ีถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
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ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนด เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรง
เขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

  
 การจ าหน่ายเงินลงทุน 

 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื  
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(ฌ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการได้มาของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก           
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า       
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
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ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน  อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดขึ้น 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 

 

 

 
กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและอะไหล่เคร่ืองจกัร 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุก ส้ิน   
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดส่้วนท่ีเกินกว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธินั้น 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน    5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน   2 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 
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ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก          
ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าความนิยมได้ถูกทดสอบ            
การดอ้ยค่าตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฎ) ค่าความนิยมติดลบรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ  
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฎ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน  
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั  
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจัดประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

32 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง     
การดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย  เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก            
การดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือ
ครบก าหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้มืโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

 
(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   

 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

33 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้นั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้  ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยเ์กิดขึ้น ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทั  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจาก   
การท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนักงานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

 

(ณ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
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การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
•    ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
•    ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

                            นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
•    ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

   กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 

 

(ด) รายได้ 
 

นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทั คาด
วา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และ
ส่วนลดตามปริมาณ  

 
การขายสินค้าและบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  
 

รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้ห้บริการ ขั้นความส าเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธีการ
ส ารวจงานท่ีไดท้ าแลว้ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
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นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ 
 
การขายสินค้าและให้บริการ 

 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 

 
(ต) รายได้ค่าเช่า 

 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายเร่ิมแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา   
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 

 
(ถ) รายได้จากการลงทุน 

 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
ตามเกณฑค์งคา้ง 

 
(ท) ต้นทุนทางการเงิน 

 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ี
ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้
เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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ตน้ทุนการกูย้มืท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(ธ) สัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า   

 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมต้นขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นขึ้นอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 

(น) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก                
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   

 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ี          
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจาก               
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต             
การประเมินน้ีอยูบ่นพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์
ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแล้วอาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(บ) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนั  ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกับกลุ่มบริษทั หรือกลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
 

(ป) ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 

 

(ผ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการทรัพยสิ์นองคก์ร (ทรัพยสิ์นท่ีส านักงาน
ใหญ่) ค่าใชจ่้ายส านกังานใหญ่ และสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินได ้
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4 การซ้ือบริษัทย่อย 
 

เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 กลุ่มบริษทัโดยบริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั  
ไดซ้ื้อส่วนไดเ้สียของบริษทั นิปปอน คิไค เอนจิเนียร่ิง จ ากดั ร้อยละ 51 ตามสัญญาซ้ือขายหุ้นลงวนัท่ี 8 สิงหาคม 
2562 โดยซ้ือหุ้นสามญัจ านวน 268,100 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 70 ลา้นบาท กลุ่มบริษทัถือรายการดงักล่าวเป็นการรวม
ธุรกิจ ในระหว่างปีนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจการจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทั นิปปอน คิไค เอนจิเนียร่ิง จ ากดั มี
รายไดจ้ านวน 126 ลา้นบาทและมีก าไรสุทธิจ านวน 4 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารคาดว่าหากกลุ่มบริษทัไดมี้การซ้ือธุรกิจ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 กลุ่มบริษทัจะมีรายไดแ้ละก าไรสุทธิรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพิ่มขึ้น
จ านวน 276 ลา้นบาทและ 4 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

ผูบ้ริหารเช่ือวา่การซ้ือธุรกิจดงักล่าวเพื่อรองรับธุรกิจและเทคโนโลยใีหม่ในอนาคต 
 

ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให้และมูลค่าท่ีรับรู้ ณ วนัท่ีซ้ือส าหรับสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาแต่
ละประเภทท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
 

สินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา    มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 
27 กันยายน 2562 

  หมายเหตุ  (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     35 
เงินลงทุนชัว่คราว    25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน    117 
สินคา้คงเหลือ    124 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  15  85 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     1 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    2 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    1 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    (149) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื    (143) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน    (6) 
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย    (2) 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน    (5) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้    85 
หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (ร้อยละ 49)    (42) 
รวมสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้รับ    43 
ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย    27 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้    70 
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    มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 
27 กันยายน 2562 

    (ล้านบาท) 
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากการซ้ือบริษทัยอ่ย     35 
เงินสดท่ีจ่าย    (70) 
กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ    (35) 

 
เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชใ้นการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การประเมินมูลค่า
ยติุธรรมท่ีดินและอาคารนั้นใชวิ้ธีราคาตลาด (Market approach) 
 
ต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือ 

 
กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจ านวน 1.52 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกและ
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะทางการ
เงินไดถู้กรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
ของกลุ่มบริษทั  
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5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและการร่วมคา้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 และ 12 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทั ในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี  
 

 ประเทศที่จัดตั้ง  
ช่ือกิจการ สัญชาติ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีถือหุ้นร้อยละ 29.9 ในบริษทั 
บริษทั ยง่ก่ี  จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีมีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    31 ธันวาคม  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
บริษัทย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  148  130 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  199  884 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา -  -  5  3 
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

 
- 

  
- 

 
85 

  
81 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  9  9 
ค่าเช่ารับ   ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  5  4 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  8  11 
รายไดอ่ื้น ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  4  1 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสัญญา -  -  3  2 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  3  3 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  4  - 
         
การร่วมค้า         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 1  5  -  - 
ขายวตัถุดิบ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  1  -  - 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 17  21  1  1 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    31 ธันวาคม  2562  2561  2562  2561 
  (ล้านบาท) 
การร่วมค้า (ต่อ)         
รายไดค้่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 12 

  
14 

 
12 

  
14 

ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงตามสัญญา 7  9  7  9 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 3  3  -  - 
         
บริษัทร่วม         
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 42  47  -  - 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ 11  25  -  - 

 

ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะสั้น 63  59  62  58 
   ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 7  2  7  2 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 70  61  69  60 

        
กิจการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 12  10  12  10 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 2  1  -  - 
ค่าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 

 
20 

  
20 

  
20 

  
20 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  27,391  27,253 
การร่วมคา้ 226  -  -  - 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,408  2,908  4,408  2,908 
รวม 4,634  2,908  31,799  30,161 

        
ลูกหน้ีอื่น    
บริษทัยอ่ย -  -  49,177  48,293 
การร่วมคา้ 6,977  8,820  3,210  3,786 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 313  204  7  - 

รวม 7,290  9,024  52,394  52,079 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 2561  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2562 
 (พันบาท) 
การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 
รวม 200,000  -  -  200,000 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม      
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 2561  เพิ่มขึ้น  ลดลง   2562 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 140,000  780,000  (700,000)  220,000 
การร่วมคา้ 200,000  -  -  200,000 
รวม 340,000  780,000  (700,000)  420,000 
 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้การค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  8,060  - 
บริษทัร่วม 10,258  13,134  -  - 

รวม 10,258  13,134  8,060  - 
 

เจ้าหนี้อื่น     
บริษทัยอ่ย -  -  5,671  4,938 

การร่วมคา้ 7,539  67  -  - 
บริษทัร่วม 73  58  -  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,739  1,739  1,739  1,739 
รวม 9,351  1,864  7,410  6,677 

  
 สัญญาเช่าท่ีดิน และอาคาร 
 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีสัญญาเช่าท่ีดินและอาคารกบัการร่วมคา้เป็นระยะเวลา 3 ปี และ 1-2 ปี ตามล าดบัโดยเร่ิมมีผล
ตั้งแต่วนัท่ีโอนกิจการของบริษทัย่อยให้กบัการร่วมคา้ โดยบริษทัย่อยจะไดรั้บค่าเช่าท่ีดินและอาคารตามท่ีระบุใน
สัญญา 
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สัญญาบริการด้านการบริหารกับการร่วมค้า 
 

บริษทัมีสัญญาบริการดา้นการบริหารกบัการร่วมคา้โดยเร่ิมมีผลตั้งแต่วนัท่ีโอนกิจการของบริษทัย่อยให้กบัการร่วม
คา้ ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบริษทัจะให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัการบริหารจดัการ โดย
บริษทัจะไดรั้บค่าบริการตามท่ีระบุในสัญญา อยา่งไรก็ตามสัญญาฉบบัใหม่อยูร่ะหวา่งการพิจารณาเง่ือนไขและการ
จดัท าโดยคู่สัญญา 

 
สัญญาบริการด้านการบริหารกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 บริษทัไดท้ าสัญญาบริการดา้นการบริหารกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง  โดยบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัจะให้บริการงานท่ีปรึกษาตามท่ีระบุในสัญญา และบริษทัตกลงจ่ายค่าบริการปีละ 19.5 ลา้นบาท สัญญา
ดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 435  250  90  90 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  14,864  7,281  10,013  4,975 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,333,227  1,255,245  353,935  470,694 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 354,208  100,000  51,052  - 
รวม 1,702,734  1,362,776  415,090  475,759 

  
7 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 
 เงินลงทุนชั่วคราวเป็นเงินฝากระยะสั้นกับสถาบนัการเงินซ่ึงครบก าหนดเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี ซ่ึงมีอตัรา

ดอกเบ้ียร้อยละ 1.40 - 1.75% ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 (2561: ร้อยละ 1.45 - 1.75 ต่อปี)  
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8 ลูกหนีก้ารค้า 
 

การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   2562  2561  2562  2561 

 หมายเหตุ  (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ   4,593  2,908  31,799  30,161 
เกินก าหนดช าระ :          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   41  -  -  - 
 5  4,634  2,908  31,799  30,161 

กิจการอ่ืนๆ          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ   1,250,217  1,384,528  382,501  449,084 
เกินก าหนดช าระ :          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   58,123  -  -  - 
3 - 6 เดือน   45,401  -  -  - 
6 - 12 เดือน   1,894  -  -  - 
มากกวา่ 12  เดือน   1,489  -  -  - 

   1,357,124  1,384,528  382,501  449,084 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ   (2,576)  -  -  - 
   1,354,548  1,384,528  382,501  449,084 

สุทธ ิ   1,359,182  1,387,436  414,300  479,245 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
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9 ลูกหนีอ่ื้น 
 

\ 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   

 หมายเหต ุ  2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5  7,290  9,024  52,394  52,079 
กิจการอ่ืนๆ          
ลูกหน้ีกรมสรรพากร   57,004  69,669  13,598  6,121 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้   14,718  6,407  2,574  4,198 
รายไดค้า้งรับ   4,165  2,952  2,407  1,151 
อ่ืนๆ    5,649  4,283  4,290  1,264 
รวม   88,826  92,335  75,263  64,813 

 
10 สินค้าคงเหลือ 

 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 271,852  236,539  56,240  52,587 
งานระหวา่งท า 82,311  37,016  7,498  3,953 
วตัถุดิบ 42,376  31,585  8,223  24,041 
วสัดุโรงงาน 115,888  107,366  16,865  18,624 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 114,725  107,274  28,812  29,560 
สินคา้ระหวา่งทาง 8,463  2,728  107  170 
รวม 635,615  522,508  117,745  128,935 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (65,857)  (46,296)  (5,603)  (6,850) 
สุทธ ิ 569,758  476,212  112,142  122,085 
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11 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
  งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 
 

ทุนช าระแลว้ 
 

วิธีราคาทุน 
 

วิธีส่วนไดเ้สีย 
  

เงินปันผลรับส าหรับปี 
  2562 2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทร่วม                    
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 
  โคเตท แซนด ์จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายทราย 
 เคลือบ, พลาสติก,  ทราย 
 อบแหง้ 21.25 21.25  72,000  72,000  15,300  15,300  52,125  60,062  10,710  7,650 

                    
บริษทั ยามาดะ 
 สมบูรณ์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    อะไหล่รถ 20.00 20.00  150,000  150,000  30,807  30,807  463,215  422,665  17,139  17,340 

  
       46,107  46,107  515,340  482,727  27,849  24,990 

การร่วมค้า                    
บริษทั   มูเบีย สมบูรณ์  
 ออโตโมทีฟ  จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
    ช้ินส่วนยานยนต ์ 50.00 50.00  701,000  701,000  350,500  350,500  347,071  348,791  -  - 

รวม         396,607  396,607  862,411  831,518  27,849   24,990 
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      งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดส่วนความ 

เป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

วิธีราคาทุน 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละ)  (พันบาท) 
การร่วมค้า            
บริษทั มูเบีย สมบูรณ์  
   ออโตโมทีฟ จ ากดั 50.00  50.00 

 
701,000  701,000  350,500  350,500 

รวม     701,000  701,000  350,500  350,500 

 
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
กลุ่มบริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ดังนั้นจึงไม่มีราคาท่ี
เปิดเผยต่อสาธารณชน 
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12      เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

เงินปันผลรับส าหรับปี 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 
อุตสาหกรรม จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
100 

  
100 

  
500,000 

  
500,000 

  
875,989 

  
875,989 

 
99,998 

  
- 

                 

บริษทั บางกอกสปริง 
   อินดสัเตรียล จ ากดั 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย,์ 
  ลงทุนในบริษทัอื่นและ 
 บริการ 

 
 
100 

  
 

100 

  
 

130,000 

  
 

130,000 

  
 

519,989 

  
 

519,989 

 

20,800 

  
 

883,981 
                 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้  
   โปรดกัส์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
100 

  
100 

  
785,000 

  
785,000 

  
796,034 

  
796,034 

 
78,500 

  
- 

                 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง  
   เทคโนโลยี จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
100 

  
100 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

  
350,000 

  
- 

  
- 

รวม          2,542,012  2,542,012  199,298  883,981 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ  ลกัษณะธุรกิจ  สัดส่วนความ 
เป็นเจา้ของ 

    2562  2561 
    (ร้อยละ) 
บริษัทย่อยทางอ้อม       
บริษทั นิปปอน คิไค 
เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
(หมายเหตุขอ้ 4) 

 ผลิต และประกอบเคร่ืองจกัร อุปกรณ์
อตัโนมติัและช้ินส่วน 

 

51  - 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 

13 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม 
 ลกัษณะของธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราส่วนการถือหุ้น ราคาทุน 

   2562 2561 2562  2561 
  (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั นิชินโบะ สมบูรณ์           
ออโตโมทีฟ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
อะไหล่รถและ 
ระบบเบรค 732,600 2.90 2.90 21,250  21,250 

        
บริษทั สมบูรณ์ โซมิค
แมนู-แฟคเจอร่ิง จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
อะไหล่รถ 

 
300,000 1.80 1.80 

 
5,401 

 
 

 
5,401 

รวม     26,651  26,651 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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14 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง และไดรั้บการประเมิน
ราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ุ 2562 โดยพิจารณาราคาตลาดตามวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงมี
ราคาประเมินจ านวน 102 ลา้นบาท  
 
ล าดับช้ันมูลค่ายติุธรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทั 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 102 ลา้นบาท ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ใน
ระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม  
 

 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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15 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 539,428  1,712,636  8,457,326  181,636  12,070  128,344  77,172  11,108,612 
เพ่ิมขึ้น -  673  53,830  5,479  3  258,191  39,124  357,300 
โอน  -  6,064  275,683  2,425  -  (269,520)  (14,652)  - 
จ าหน่าย -  (888)  (108,397)  (1,682)  (586)  (4,531)  (8,957)  (125,041) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ                
   1 มกราคม 2562 539,428  1,718,485  8,678,442  187,858  11,487  112,484  92,687  11,340,871 
เพ่ิมขึ้น -  1,668   57,541   9,150   14   228,961   54,119   351,453  
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 58,344  4,666  929   1,410   12,759   6,666   -  84,774  
โอน  -  31,436   211,828   11,350   -  (209,024)  (45,590)  - 
จ าหน่าย -  -  (197,018)  (5,375)  (16)  -  -  (202,409) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 597,772  1,756,255  8,751,722  204,393  24,244  139,087  101,216  11,574,689 

                



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  828,136  5,996,757  159,966  9,838  -  -  6,994,697 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  92,939  543,404  10,617  776  -  -  647,736 
จ าหน่าย -  (379)  (102,992)  (1,678)  (586)  -  -  (105,635) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ                
     1 มกราคม 2562 -  920,696  6,437,169  168,905  10,028  -  -  7,536,798 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  88,762  530,816  9,889  1,450  -  -  630,917 
จ าหน่าย -  -  (184,962)  (4,253)  (16)  -  -  (189,231) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 -  1,009,458  6,783,023  174,541  11,462  -  -  7,978,484 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 539,428  797,789  2,241,273  18,953  1,459  112,484  92,687  3,804,073 

                
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 597,772  746,797  1,968,699  29,852  4,432  139,087  101,216  3,587,855 
ภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  8,350  -  -  8,350 
 597,772  746,797  1,968,699  29,852  12,782  139,087  101,216  3,596,205 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 91,781  524,109  3,175,453  75,557  8,565  18,768  7,681  3,901,914 
เพ่ิมขึ้น -  404  6,055  3,066  3  55,546  4,496  69,570 
โอน  -  2,373  32,368  201  -  (31,878)  (3,064)  - 
จ าหน่าย -  -  (60,807)  (915)  -  -  -  (61,722) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ                
     1 มกราคม 2562 91,781  526,886  3,153,069  77,909  8,568  42,436  9,113  3,909,762 
เพ่ิมขึ้น -  -  9,747  5,013  14  65,494  5,591  85,859 
โอน  -  7,551  51,412  9,222  -  (66,856)  (1,329)  - 
จ าหน่าย -  -  (10,701)  (1,789)  (16)  -  -  (12,506) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 91,781  534,437  3,203,527  90,355  8,566  41,074  13,375  3,983,115 
 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  226,037  2,305,137  64,978  6,535  -  -  2,602,687 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  33,883  190,560  5,921  734  -  -  231,098 
จ าหน่าย -  -  (60,719)  (915)  -  -  -  (61,634) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ                
     1 มกราคม 2562 -  259,920  2,434,978  69,984  7,269  -  -  2,772,151 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  26,942  178,225  5,405  732  -  -  211,304 
จ าหน่าย -  -  (10,368)  (1,783)  (16)  -  -  (12,167) 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 -  286,862  2,602,835  73,606  7,985  -  -  2,971,288 

                

มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2561 91,781  266,966  718,091  7,925  1,299  42,436  9,113  1,137,611 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 91,781  247,575  600,692  16,749  581  41,074  13,375  1,011,827 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 4,243 ลา้นบาท (2561: 3,914 ล้านบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีดินของบริษทัมูลค่า 2.3 ลา้นบาท เป็นท่ีดินซ่ึงยงัไม่ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย 
การโอนจะเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว 
 
บริษัทและบริษัทย่อยได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ไปค ้ าประกันสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย ์
 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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16 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
 งบการเงินรวม 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 121,880  4,680  126,560 
เพิ่มขึ้น 4,657  1,456  6,113 
โอน 5,026  (5,026)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม  2562 131,563  1,110  132,673 
เพิ่มขึ้น 9,028  3,590  12,618 
ไดม้าจากการซ้ือธุรกิจ 521  -  521 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 141,112  4,700  145,812 

      
ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 88,248  -  88,248 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  15,721  -  15,721 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม  2562 103,969  -  103,969 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี  12,483  -  12,483 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 116,452  -  116,452 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  27,594  1,110  28,704 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 24,660  4,700  29,360 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 58,162  -  58,162 
เพิ่มขึ้น 835  1,110  1,945 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม  2562 58,997  1,110  60,107 
เพิ่มขึ้น 5,911  3,590  9,501 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 64,908  4,700  69,608 
 

 
    

ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 45,133  -  45,133 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 6,354  -  6,354 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 1 มกราคม  2562 51,487  -  51,487 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,366  -  4,366 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 55,853  -  55,853 
 

 
    

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  7,510  1,110  8,620 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 9,055  4,700  13,755 
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17 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้   
 

 งบการเงินรวม  
 2562  2561 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชี 34,024  -  34,024  -  -  - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจาก  
   สถาบนัการเงิน 74,875  -  74,875  -  -  - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 207,961  -  207,961  309,299  -  309,299 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน -  5,384  5,384  -  -  - 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระ
ดอกเบีย้ 316,860  5,384  322,244  309,299  -  309,299 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน 135,071  -  135,071  178,499  -  178,499 

รวมหนีสิ้นที่มีภาระ
ดอกเบีย้ 135,071  -  135,071  178,499  -  178,499 
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หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด  
ภายใน 1 ปี 199,300  114,628  43,428  43,428 
1 - 5 ปี 115,965  194,671  91,643  135,071 
เกิน 5 ปี 1,595  -  -  - 
รวม 316,860  309,299  135,071  178,499 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายฉบบั 
ซ่ึงมีก าหนดการช าระคืนภายในปี 2568 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียลอยตวั (อตัรา
ดอกเบ้ีย BIBOR บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี อตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี และอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบร้อยละ 1.00 ต่อปี) 
(2561: อัตราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.75 ต่อปี และอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ า บวกร้อยละ 2.10 
ต่อปี และอัตราดอกเบีย้ BIBOR บวกร้อยละ 1.25 ต่อปี)) 

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวของกลุ่มบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จ ากดัวา่จะจ่ายเงินปันผลไดต้่อเม่ือ
ไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการช าระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงิน
ก าหนด 
 
เงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงค ้าประกนัโดยเงินฝากประจ า
และกรรมการบางท่านของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวค ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั 
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18 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 10,258  13,134  8,060  - 
กิจการอ่ืนๆ  875,138  1,133,804  278,729  390,382 
รวม  885,396  1,146,938  286,789  390,382 

 

19 เจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 9,351  1,864  7,410  6,677 
กิจการอ่ืนๆ         
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย  234,604  194,902  80,540  79,662 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้  73,320  44,826  831  3,942 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  27,824  26,568  12,506  12,194 
อ่ืนๆ  109,101  103,613  19,743  11,217 
รวม  454,200  371,773  121,030  113,692 
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20 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  316,762  231,688  122,781  94,623 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  33,229  27,364  8,208  6,970 

รวม  349,991  259,052  130,989  101,593 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จบ านาญพนักงานตามขอ้ก าหนด
ของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่
พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  259,052  217,146  101,593  88,111 
         

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  27,290  35,280  10,018  18,971 
ตน้ทุนบริการในอดีต  27,538  4,195  5,222  1,143 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  6,827  5,259  2,506  2,117 
  61,655  44,734  17,746  22,231 
         

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

 
 

 
 

 
 

 
- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  61  12,366  -  3,052 
- ขอ้สมมติทางการเงิน  39,537  (9,542)  13,715  (3,321) 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  18,831  21,936  12,645  8,597 

  58,429  24,760  26,360  8,328 
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 
   โครงการผลประโยชน์ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
อ่ืนๆ 
ผลประโยชน์จ่าย  (34,098)  (27,588)  (14,710)  (17,077) 
โอนพนกังานจากการซ้ือบริษทัยอ่ย  4,953  -  -  - 
  (29,145)  (27,588)  (14,710)  (17,077) 
         
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  349,991  259,052  130,989  101,593 

 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงและก าหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้
ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ และตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น 
 
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.60 - 1.75  2.90  1.60  2.90 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  4.89 - 5.00  5.00  5.00  5.00 

  

ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 10 - 12 ปี         
(2561 : 9 ปี) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

  

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (11,192)  12,014  (3,850)  4,115 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 24,236  (21,321)  8,554  (7,604) 
 
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 

21 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้
ต่อหุน้ 

 2562  2561 
  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม   425,194  425,194  425,194  425,194 

          
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

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

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

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

22 ส ารอง 
 

ส ารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 
 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวม
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 

23 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจัดการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

• ส่วนงาน 1 ผลิตภณัฑเ์พลาขา้งและเพลารองแหนบ 
• ส่วนงาน 2 ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนอะไหล่ยานยนตอ่ื์นๆ 
 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใช้ก าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น 
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูล
ท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั      
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  ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน 
 

 งบการเงินรวม 
 ผลิตภัณฑ์เพลาข้างและ 

เพลารองแหนบ 
 ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 

ยานยนต์อ่ืนๆ 
  

รวม 
  

รายการตัดบญัชี 
  

สุทธิ 

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจาก 
    ลูกคา้ภายนอก 2,399  2,435  5,607  5,759  8,006  8,194 

 
-  -  8,006  8,194 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 
    ระหว่างส่วนงาน 149  130  2,142  2,122  2,291  2,252  (2,291) 

 
(2,252)  -  - 

รวมรายได้ 2,548  2,565  7,749  7,881  10,297  10,446  (2,291)  (2,252)  8,006  8,194 
            

 
 

 
 

 
   

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 552*  1,319*  654  571  1,206  1,890  (208)  (883)  998  1,007 
                    

สินทรัพยส่์วนงาน 5,635  5,846  7,005  6,412  12,640  12,258  (3,329)  (3,193)  9,311  9,065 
หน้ีสินส่วนงาน 702  818  2,184  2,051  2,886  2,869  (778)  (691)  2,108  2,178 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 

รายไดท้ั้งหมดของกลุ่มบริษทัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
 

*ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วมรายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยจ านวน 200 ลา้นบาทส าหรับปี 2562 (2561 : 884 ล้านบาท) 
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 ลูกค้ารายใหญ่ 
  

รายไดจ้ากลูกคา้บางรายของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงินประมาณ 5,909 ลา้นบาท (2561: 6,156 ล้านบาท) จากรายได้
รวมของกลุ่มบริษทั 

 
24 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 6 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน ในปี 2562 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นจ านวนเงิน 22.1 ลา้นบาทและ 9.2 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(2561: 20.4 ล้านบาทและ 8.6 ล้านบาท ตามล าดับ) กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 

งบก าไรขาดทุนไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 1,330,357  1,313,369  455,403  433,474 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 643,400  663,456  215,669  237,451 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 3,988,093  4,116,272  1,239,569  1,183,619 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 10,508  (18,529)  (7,198)  (927) 
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 8,558  (11,502)  (1,247)  (3,965) 
ค่าสาธารณูปโภค 537,321  549,864  128,773  126,617 
ตน้ทุนทางการเงิน 10,664  22,891  5,045  10,531 
ค่าเช่าจ่าย 45,338  39,372  14,770  26,328 
อ่ืนๆ 684,666  714,184  324,835  281,726     
รวมค่าใช้จ่าย 7,258,905  7,389,377  2,375,619  2,294,854 
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26 ภาษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน          
ส าหรับงวดปัจจุบนั    107,002  90,929  51,742  45,830 
          
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี           
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว      (7,244)  916  (260)  1,470 
รวมภาษีเงินได้   99,758  91,845  51,482  47,300 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบการเงินรวม 
 2562  2561 

ภาษีเงินได้ 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
ค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลต่างจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่า
ยติุธรรมในเงินลงทุน
เผื่อขาย - 

 

- 

 

- 

 

(1,305) 

 

99 

 

(1,206) 
ขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (58,429) 

 

8,799 

 

(49,630) 

 

(24,760) 

 

2,229 

 

(22,531) 
รวม (58,429)  8,799  (49,630)  (26,065)  2,328  (23,737) 
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 งบการเงินรวม 
 2562  2561 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง   อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   998,424    1,007,442 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  199,685  20  201,488 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (44,171)    (60,588) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (10,875)    (15,298) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (62,051)    (40,881) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 

   
3,041 

    
1,334 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี และอ่ืนๆ   14,129    5,790 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 10  99,758  9  91,845 

 
  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 

ภาษีเงินได้ 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
ค่าใชจ่้าย
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (26,360) 

 

3,822 

 

(22,538) 

 

(8,328) 

 

1,207 

 

(7,121) 
รวม (26,360)  3,822  (22,538)  (8,328)  1,207  (7,121) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง   อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   552,071    1,318,519 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  110,414  20  263,704 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (57,660)    (208,908) 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่ม   (6,256)    (12,992) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี และอ่ืนๆ   4,984    5,496 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9  51,482  4  47,300 

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 58,025  39,374  19,806  15,724 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (246)  -  -  - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ  57,779  39,374  19,806  15,724 

 

 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น    
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 

1 มกราคม 
2562  

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

 
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ไดม้าจาก 
การรวม
ธุรกิจ 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ลูกหน้ีการคา้ -  728  -  -  728 
สินคา้คงเหลือ  6,219  3,242  -  2,200  11,661 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 33,155  3,274  8,799  408  45,636 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  -  (246)  (246) 

รวม 39,374  7,244  8,799  2,362  57,779 
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 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วันที่ 

1 มกราคม  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

 2561    2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  8,399  (2,180)  -  6,219 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 29,662  1,264  2,229  33,155 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
เงินลงทุนเผื่อขาย (99)  -  99  - 
รวม 37,962  (916)  2,328  39,374 

 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วันที่ 

1 มกราคม  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

 2562    2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  993  (180)  -  813 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14,731  440  3,822  18,993 
รวม 15,724  260  3,822  19,806 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วันที่ 

1 มกราคม  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันที่  
31 ธันวาคม 

 2561    2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  1,747  (754)  -  993 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14,239  (716)  1,208  14,731 
รวม 15,986  (1,470)  1,208  15,724 

        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ยังไม่ได้รับรู้ 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช ้ 163,567  188,449  -  - 
รวม 163,567  188,449  -  - 

 
ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุระหว่างปี 2563 ถึง 2568 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว 
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27 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น เป็นจ านวนไม่เกินจ านวนเงินลงทุน
โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

 

(ค) ให้ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมมีก าหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชน์ตามขอ้ (ข)  

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไว้
ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  
 2562  2561 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 
  

รวม 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 331,737  59,752  391,489  99,291  74,446  173,737 
ขายในประเทศ 2,225,772  7,678,066  9,903,838  4,624,547  5,647,465  10,272,012 
ตดัรายการระหว่างกนั (651,078)  (1,638,660)  (2,289,738)  (1,255,168)  (996,784)  (2,251,952) 
รวม 1,906,431  6,099,158  8,005,589  3,468,670  4,725,127  8,193,797 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2562  2561 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 
  

รวม 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 331,737  34,995  366,732  99,291  37,676  136,967 
ขายในประเทศ 210,024  1,971,213  2,181,237  604,393  1,823,375  2,427,768 
รวม 541,761  2,006,208  2,547,969  703,684  1,861,051  2,564,735 
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28 ก าไรต่อหุ้น 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

       

ก าไรส าหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ
ของบริษัท 898,666  915,597  500,589  1,271,219 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว 425,194  425,194  425,194  425,194 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 2.11  2.15  1.18  2.99 
 

29 เงินปันผล 
 

 ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2562      
เงินปันผลระหวา่งกาล 2562 8 สิงหาคม 2562 กนัยายน 2562 0.35  149 
เงินปันผลประจ าปี 2561 23 เมษายน 2562  พฤษภาคม 2562 1.00  425 
     574 
      

ปี 2561      
เงินปันผลระหวา่งกาล 2561 10 สิงหาคม 2561 กนัยายน 2561 0.35  149 
เงินปันผลประจ าปี 2560 20 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 0.65  276 
     425 
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เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 มีจ านวนทั้งส้ิน 149 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) จ านวน 27 ลา้นบาท ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 
122 ลา้นบาท ในอตัราหุ้นละ 0.29 บาท (เงินปันผลระหว่างกาลปี 2561: มีจ านวนท้ังส้ิน 149 ล้านบาท เป็นการจ่าย
จากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 47 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท และจ่ายจากกิจการท่ี
ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 102 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท) 
 
เงินปันผลประจ าปี 2561 มีจ านวนทั้งส้ิน 425 ลา้นบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
จ านวน 69 ลา้นบาท ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จ านวน 356 ลา้น
บาท ในอตัราหุ้นละ 0.84 บาท (เงินปันผลประจ าปี 2560: มีจ านวนท้ังส้ิน 276 ล้านบาท เป็นการจ่ายจากกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 40 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท และจ่ายจากกิจการท่ีไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน จ านวน 236 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท) 

 
30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้ 

 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจัดการ       
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 
การบริหารจัดการทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี
และความเช่ือมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากับดูแล
ผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของ
เจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น
สามญั 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่
มีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 17) กลุ่มบริษทัไดล้ด
ความเส่ียงดงักล่าวโดยท าใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชต้ราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจาก ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากเงินกูย้มืเป็นการเฉพาะ 
 

   งบการเงินรวม 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 

  
 

ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน  

5 ปี 

  
 

หลงัจาก 5 ปี 

  
 

รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั          
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั MMR  200,000  -  -  200,000 
          

หนี้สินทางการเงิน          
     

 
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

FDR/BIBOR+ 
อตัราคงท่ี, MOR, 

MLR, MLR-1 

  
 

199,300 

  
 

115,964 

  
 

1,595 

  
 

316,859 
          

2561          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั          
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั MMR  200,000  -  -  200,000 
 

         

หนี้สินทางการเงิน          
     
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

FDR.6M/BIBOR+
อตัราคงท่ี 

 
114,628  194,671  -  309,299 
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   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 

  
 

ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน  

5 ปี 

  
 

หลงัจาก 5 ปี 

  
 

รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

2562          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั          
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั MMR  420,000  -  -  420,000 

          

หนี้สินทางการเงิน          
     
เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 

BIBOR 
+อตัราคงท่ี 

  
43,438 

  
91,643 

  
- 

  
135,081 

          

2561          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั          
      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั MMR  340,000  -  -  340,000 

          

หนี้สินทางการเงิน          
 เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน FDR.6M/BIBOR         
     +อตัราคงท่ี  43,428  135,071  -  178,499 

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัจะพิจารณาท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหน่ึงปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ
มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   2  -  -  - 
ลูกหน้ีการคา้   66,231  60,874  66,231  60,874 
ลูกหน้ีอ่ืน   65  70  -  - 
เจา้หน้ีการคา้   (1,287)  (958)  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน   (64)  (1,555)  -  (1,555) 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ                                 64,947  58,431  66,231  59,319 
      

เงินเยนญ่ีปุ่ น          
เจา้หน้ีการคา้   (20,684)  (9,164)  (1,929)  (3,136) 
เจา้หน้ีอ่ืน   (1,057)  (6,555)  (717)  - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์   (1,316)  (6,125)  -  (534) 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ                                 (23,057)  (21,844)  (2,646)  (3,670) 

          

เงินยูโร          
เจา้หน้ีอ่ืน   -  (68)  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ                                 -  (68)  -  - 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 

82 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสม ่าเสมอ  โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่
ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าด
วา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 
การก าหนดมูลค่ายุติธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั ก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้ง
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน   มูลค่ายุติธรรม หมายถึง รายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือ
การโอนหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั
สมมติฐานในการก าหนดมูลค่ายติุธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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31 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562  2561  2562  2561 
 (ล้านบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 14  -  -  - 
รวม 14  -  -  - 

 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้ 
    สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายใน 1 ปี 25  27  10  15 
1 - 5 ปี 13  29  6  16 
รวม 38  56  16  31 

  
ภาระผูกพนัอื่นๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้และวสัดุ 
ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 500 

 
5 

 
300 

  
- 

หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  64  61  16  15 
รวม 564  66  316  15 

 
กลุ่มบริษัทมีสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อรับความช่วยเหลือใน
กระบวนการผลิตต่างๆ โดยกลุ่มบริษทัต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 5 ปี 
ส้ินสุดในงวดต่างกนัจนถึงปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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32 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 
เงินปันผล 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายปันผลประจ าปี 
2562 ในอตัราหุน้ละ 1.35 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 574 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการจ่ายผลการด าเนินงานของปี 2562 ใน
อตัราหุ้นละ 1.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 532 ลา้นบาท และจ่ายจากก าไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวน
เงิน 42 ลา้นบาท ทั้งน้ีเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจ านวนเงิน 149 ลา้นบาท ไดจ่้าย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนกนัยายน 2562 ดงันั้นเงินปันผลส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจ านวนเงิน 425 
ลา้นบาท จะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขึ้นอยู่กบัการอนุมติัจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
 

33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และมีผล
บงัคบัใชก้บักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชี
ของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้
มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบบัท่ีมีผลบังคบัใช้อยู่ใน
ปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพย ์
สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมี
มูลค่าต ่า ส่งผลให้กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้
เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั กล่าวคือ ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่า
เป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ในปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
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