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 12 

หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 
4 รายการท่ีเกิดข้ึนและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
6 ลูกหนี้การคา  
7 สินคาคงเหลือ 
8 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
9 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
12 สินทรัพยไมมีตัวตน 
13 สินทรัพยท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน  
14 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 เจาหนี้การคา 
16 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
17 ทุนเรือนหุน 
18 สวนเกินทุนและสํารอง 
19 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
20 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
21 คาใชจายตามลักษณะ 
22 ภาษีเงินได 
23 สิทธิประโยชนจากการสงเสรมิการลงทุน 
24 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 
25 เงินปนผล 
26  เครื่องมือทางการเงิน 
27  ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  

29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
30 การจัดประเภทรายการใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี ้
 

งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
  

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) “บริษัท” เปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู
จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 129 หมูท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือน มกราคม 2548 
 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก บริษัท สมบูรณ โฮลดิ้ง จํากัด (ถือหุนรอยละ 25.50) ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน
ในประเทศไทย และกลุมตระกูลกิตะพาณิชย (ถือหุนรอยละ 22.58) 
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษัทยอย ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี 
 

  ประเทศ  
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ที่กิจการจัดต้ัง บริษัทถือหุนรอยละ 
   2553 2552 
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด 

ผลิตและจําหนายช้ินสวน
ยานยนต 

ไทย 100 100 

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด ผลิตและจําหนายช้ินสวน
ยานยนต 

ไทย 100 100 

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง      
โปรดักส จํากัด 

ผลิตและจําหนายช้ินสวน
ยานยนต 

ไทย 100 100 
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92 เกณฑการจัดทํางบการเงิน  
 

 งบการเงินนี้นําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 

งบการเงินนี้จัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท และมีการปดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให
แสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยถือหลักเกณฑการบันทึกตามราคา
ทุนเดิม ยกเวนท่ีกลาวไวในนโยบายการบัญชี 
 

งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ี
ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของ และจัดทําข้ึนตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย    
 

ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศการจัดเลขระบุฉบับท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
ใหม ดังน้ี 
 

              ฉบับเดิม                      ฉบับใหม                                 เรื่อง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 101  หนี้สงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 102  การรับรูรายไดสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 103  การเปดเผยขอมูลในงบการเงินของธนาคารและ
สถาบันการเงินท่ีคลายคลึงกัน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 104  การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหน้ีท่ีมี
ปญหา 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและ
ตราสารทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 42 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 106  การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินธุรกิจเฉพาะดาน
การลงทุน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 48 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 107  การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน 
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กลุมบริษัทไดใชแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) เพื่อจัดทําและนําเสนองบการเงิน ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ระหวางป 2553 และมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 การใชแมบทการบัญชีท่ีปรับปรุงใหมนี้ไมมี
ผลกระทบท่ีเปนสาระสําคัญกับงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ในระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งยังไมมีผล
บังคับในปจจุบันและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีไดออก
และปรับปรุงใหมเหลานี้ไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 29 
 

ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอ
สมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย 
หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
 

ประมาณการและขอสมมติฐานท่ีใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางตอเนื่อง  การปรับประมาณ
การทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรับผลกระทบ 
 

3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 

(ก) เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัท และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสีย
ของกลุมบริษัทในบริษัทรวม  
 

บริษัทยอย 
 

บริษัทยอยเปนกิจการท่ีอยูภายใตการควบคุมของกลุมบริษัท  การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมท้ัง
ทางตรงหรือทางออมในการกําหนดนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของกิจการนั้น เพื่อไดมาซ่ึงประโยชน
จากกิจกรรมของบริษัทยอย  งบการเงินของบริษัทยอยไดรวมอยูในงบการเงินรวม นับแตวันท่ีมีการควบคุมจนถึง
วันท่ีการควบคุมส้ินสุดลง นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนตามความจําเปนเพื่อใหเปนนโยบาย
เดียวกันกับของกลุมบริษัท 
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บริษัทรวม 
 

บริษัทรวมเปนกิจการท่ีกลุมบริษัทมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญโดยมีอํานาจเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเก่ียวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแตไมถึงระดับท่ีจะควบคุมนโยบายดังกลาว  การมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ
ถูกสันนิษฐานวามีอยูเมื่อกลุมบริษัทมีอํานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นต้ังแตรอยละ 20 ถึง รอยละ 50  งบการเงิน
รวมของกลุมบริษัทไดรวมสวนแบงรายได คาใชจาย และ การเคลื่อนไหวของสวนของเจาของของบริษัทรวม 
ภายหลังจากการปรับปรุงนโยบายการบัญชีใหเปนนโยบายเดียวกันกับของกลุมบริษัท นับจากวันท่ีมีอิทธิพลอยางมี
นัยสําคัญจนถึงวันท่ีการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญส้ินสุดลง  เม่ือผลขาดทุนท่ีกลุมบริษัทไดรับปนสวนจากบริษัท
รวมมีจํานวนเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวม  เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเปนศูนยและหยุดรับรูสวนผลขาดทุน  เวน
แตกรณีท่ีกลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุมานหรือยินยอมท่ีจะชําระภาระผูกพันของบริษัทรวม 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหวางกิจการในกลุม รวมถึงรายไดหรือคาใชจายท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผลมาจาก
รายการระหวางกิจการในกลุม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงินรวม  กําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริงซ่ึงเปนผลมาจาก
รายการกับบริษัทรวมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเทาท่ีกลุมบริษัทมีสวนไดเสียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น  ขาดทุนท่ียัง
ไมเกิดข้ึนจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรท่ียังไมเกิดข้ึนจริง แตเทาท่ีเมื่อไมมีหลักฐานการดอยคาเกิดข้ึน 

 

(ข) 10เงินตราตางประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
 

รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

สินทรัพยและหน้ีสินท่ีไมเปนตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศซ่ึงบันทึกตามเกณฑราคา
ทุนเดิม แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ  
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(ค) 11เคร่ืองมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ  
 

เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และอัตราดอกเบ้ีย  ท่ีเกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน  กิจกรรมจัดหาเงิน  และกิจกรรม
ลงทุน  เครื่องมือทางการเงินท่ีเปนตราสารอนุพันธไมไดมีไวเพื่อคา อยางไรก็ตาม  ตราสารอนุพันธท่ีไมเขาเงื่อนไข 
การกําหนดใหเปนเครื่องมือปองกันความเส่ียงถือเปนรายการเพ่ือคา 
 

กลุมบริษัทไดใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
และอัตราดอกเบ้ีย ซึ่งประกอบดวยสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 
ซึ่งไมไดมีการรับรูในงบการเงิน ณ วันท่ีทําสัญญา 

 

(ง) 12เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะตองชําระคืนเมื่อทวงถามถือเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
จัดหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(จ) 13ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 
 

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหน้ีหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหน้ี และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา  ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ 
 

(ฉ) 14สินคาคงเหลือ 
 

 สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
 

 ตนทุนของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางผลิตคํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ย สําหรับวัตถุดิบ อะไหลและวัสดุโรงงาน
คํานวณโดยใชวิธีเขากอนออกกอน  ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนท่ีซื้อ ตนทุนในการดัดแปลงหรือตนทุนอื่น
เพื่อใหสินคาอยูในสถานท่ีและสภาพปจจุบัน  ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตท่ีผลิตเอง ตนทุน
สินคา คํานวณโดยการใชตนทุนมาตรฐานซึ่งไดรับการปรับปรุงใหใกลเคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ยซึ่งไดพิจารณารวม
การปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ 
 

 มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับเปนการประมาณราคาท่ีจะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายท่ีจําเปนในการขาย  
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(ช) 15เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 
 

เงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใชวิธีราคาทุน สวน
การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมใชวิธีสวนไดเสีย 
 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนอื่น 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาดซ่ึงถือไวเพื่อคา จัดประเภทเปนสินทรัพย
หมุนเวียนและแสดงในมูลคายุติธรรม  กําไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพยไดบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

ตราสารหน้ีซึ่งกลุมบริษัทต้ังใจและสามารถถือจนครบกําหนดจัดประเภทเปนเงินลงทุนท่ีถือจนครบกําหนด  เงิน
ลงทุนท่ีถือจนครบกําหนดแสดงในราคาทุนตัดจําหนายหักดวยขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน  ผลตางระหวาง
ราคาทุนท่ีซื้อมากับมูลคาไถถอนของตราสารหน้ีจะถูกตัดจายโดยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงตลอดอายุของตราสาร
หนี้ท่ีเหลือ 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเปนหลักทรัพยในความตองการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเพื่อคาหรือต้ังใจถือ
ไวจนครบกําหนด  เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน จะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนโดยตรง
เขาในงบกําไรขาดทุน  ในกรณีท่ีเปนเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตองบันทึกดอกเบ้ียในงบกําไรขาดทุนโดยวิธี
อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไมใชหลักทรัพยในความตองการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการดอยคา 
 

การจําหนายเงนิลงทุน 
 

เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน  ผลตางระหวางจํานวนเงินสุทธิท่ีไดรับและมูลคาตามบัญชีและรวมถึงกําไรหรือขาดทุน
จากการตีราคาหลักทรัพยท่ีเกี่ยวของท่ีเคยบันทึกในสวนของผูถือหุน จะถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุมบริษัทจําหนายบางสวนของเงินลงทุนท่ีถืออยู การคํานวณตนทุนสําหรับเงินลงทุนท่ีจําหนายไปและ
เงินลงทุนท่ียังถืออยูใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
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(ซ) 16ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

สินทรัพยท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา ยกเวนท่ีดินและ
อาคารท่ีแสดงดวยราคาท่ีตีใหม  ราคาท่ีตีใหมหมายถึงมูลคายุติธรรมซ่ึงกําหนดจากการเกณฑการใชงานของ
สินทรัพยท่ีมีอยูจริง ณ วันท่ีมีการตีราคาใหมหักดวยคาเส่ือมราคาสะสมท่ีคํานวณจากมูลคายุติธรรมน้ันและคาเผื่อ
การดอยคาของสินทรัพย 
 

สินทรัพยท่ีเชา 
 

การเชาซ่ึงกลุมบริษัทไดรับสวนใหญของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสินท่ีเชาน้ันๆ ใหจัด
ประเภทเปนสัญญาเชาการเงิน  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณท่ีไดมาโดยทําสัญญาเชาการเงินบันทึกเปนสินทรัพยดวย
มูลคายุติธรรมหรือมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตจํานวนใดจะตํ่ากวา  หักดวย
คาเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอยคา  คาเชาท่ีชําระจะแยกเปนสวนท่ีเปนคาใชจายทางการเงิน และสวนท่ี
จะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือทําใหอัตราดอกเบ้ียแตละงวดเปนอัตราคงท่ีสําหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  คาใชจาย
ทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบกําไรขาดทุน 
 

สินทรัพยท่ีตีราคาใหม 
 

การตีราคาใหมดําเนินการโดยผูประเมินราคาอิสระอยางสมํ่าเสมอพอ เพื่อใหมั่นใจวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ี
ไดรับการประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีรายงาน 
 

มูลคาของสินทรัพยสวนท่ีตีเพิ่มข้ึนจะบันทึกไปยังสวนของผูถือหุนภายใต “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” 
ยกเวนกรณีท่ีเคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลงและรับรูขาดทุนในงบกําไรขาดทุนแลว จะบันทึกเฉพาะสวนท่ีตี
มูลคาเพ่ิมในครั้งหลังเกินกวาสวนท่ีเคยบันทึกมูลคาลดลงของสินทรัพยช้ินเดียวกัน ในกรณีท่ีมูลคาของสินทรัพย
ลดลงจากการตีราคาใหมจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนสําหรับมูลคาท่ีลดลงเฉพาะจํานวนท่ีลดลงมากกวาสวนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพยท่ีเคยบันทึกไวครั้งกอนในสวนของผูถือหุนของสินทรัพยช้ินเดียวกันนั้น   สวนเกินจากการ
ตีราคาทรัพยสินจะถูกตัดบัญชี เทากับผลตางระหวางคาเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ีตีราคาใหมกับคาเส่ือมราคาของ
สินทรัพยในราคาทุนเดิมและโอนไปปรับเพ่ิมบัญชีกําไรสะสม  ในกรณีท่ีมีการจําหนายสินทรัพยท่ีเคยตีราคาใหม  
สวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพยท่ีจําหนายจะโอนจากสวนของผูถือหุนไปยังกําไรสะสมและไมรวมในการ
คํานวณกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 
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คาเส่ือมราคา 
 

คาเส่ือมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงานโดยประมาณ
ของสินทรัพยแตละรายการ  ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังน้ี 
 

อาคารและส่ิงปลูกสรางอื่น   20 - 40 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณ   5 - 18 ป 
เครื่องตกแตง ติดต้ังและเครื่องใชสํานักงาน   3 - 5 ป 
ยานพาหนะ   5 ป 
 

คาเส่ือมราคาของสวนท่ีตีราคาเพ่ิมตัดจําหนายไปสูบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน 
 

กลุมบริษัทไมคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ีอยูระหวางการกอสราง 
 

(ฌ) 17สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

คาความนิยม 
 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ ไดแกตนทุนการไดมาของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุไดสวนท่ีเกินกวามูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธินั้น  คาความนิยมติดลบจากการรวมธุรกิจไดแกมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีระบุได สวนท่ีเกิน
กวาตนทุนการไดมาของสินทรัพยสุทธินั้น  
 

คาความนิยมวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม  คาความนิยมไดถูกทดสอบการดอยคาตามท่ีอธิบาย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ญ)   คาความนิยมติดลบรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุน 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น ๆ 
 

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นๆ ท่ีกลุมบริษัทซื้อมาและมีอายุการใชงานจํากัด แสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม
และขาดทุนจากการดอยคา สินทรัพยไมมีตัวตนอื่นถูกตัดจําหนายและบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตาม
เกณฑระยะเวลาท่ีคาดวาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจนับจากวันท่ีอยูในสภาพพรอมใชงาน ระยะเวลาท่ีคาดวาจะ
ไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจแสดงไดดังน้ี 
 

คาลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 3 - 5 ป 
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(ญ) 18การดอยคา 

 

ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการดอยคาหรือไม ใน
กรณีท่ีมีขอบงช้ีจะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยท่ีคาดวาจะไดรับคืน  มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของคาความนิยม
จะถูกประมาณ ณ ทุกวันท่ีรายงานก็ตอเม่ือมีขอบงช้ีเรื่องการดอยคา 
 

ขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงิน
สดสูงกวามูลคาท่ีจะไดรับคืน ขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุน เวนแตเมื่อมีการกลับรายการการ
ประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยช้ินเดียวกันท่ีเคยรับรูในสวนของผูถือหุนและมีการดอยคาในเวลา
ตอมา ในกรณีนี้จะรับรูในสวนของผูถือหุน 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งไดบันทึกในสวนของผูถือหุน และมีความ
ชัดเจนวาสินทรัพยดังกลาวมีการดอยคา  ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในสวนของผูถือหุนจะถูกบันทึกในงบกําไร
ขาดทุนโดยไมตองปรับกับยอดสินทรัพยทางการเงินดังกลาว ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในงบกําไรขาดทุนเปนผลตาง
ระหวางราคาทุนท่ีซื้อกับมูลคายุติธรรมในปจจุบันของสินทรัพย หักขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
นั้นๆ ซึ่งเคยรับรูแลวในงบกําไรขาดทุน 
 

การคํานวณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยทางการเงินสําหรับหลักทรัพยเผื่อขาย คํานวณโดยอางอิงถึงมูลคายุติธรรม 
 

มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน  หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพยหรือ
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขายแลวแตมูลคาใดจะสูงกวา  ในการประเมินมูลคาจากการใชของ
สินทรัพย  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรับในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึง
ภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอสินทรัพย  
สําหรับสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
รวมกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดท่ีสินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย 
 

การกลับรายการดอยคา 
 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน จะถูกกลับรายการ   เมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนเพิ่มข้ึนใน
ภายหลัง  และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพันธโดยตรงกับขาดทุนจากการดอยคาท่ีเคยรับรู  สําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ี
บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนายและตราสารหน้ีท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับรายการจะถูกบันทึก
ในงบกําไรขาดทุน  สวนสินทรัพยทางการเงินท่ีเปนตราสารทุนท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขาย การกลับ
รายการจะถูกรับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุน 
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ขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมจะไมมีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ี
ไมใชสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรูในงวดกอนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันท่ีท่ีออกรายงานวามีขอบงช้ีเรื่องการ
ดอยคาหรือไม  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใชในการคํานวณ
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน  ขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเทาท่ีมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกิน
กวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเส่ือมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกขาดทุนจากการดอย
คามากอน 
 

(ฎ) 19หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบันทึกเริ่มแรกในมูลคายุติธรรมหักคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบันทึกตอมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย  ผลตางระหวางยอดหน้ีเริ่มแรกและยอด
หนี้เมื่อครบกําหนดไถถอน จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุการกูยืมโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
 

(ฏ) 20เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 
 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ฐ) 21ผลประโยชนพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน 
 

(ฑ) 22ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเมื่อกลุมบริษัทมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันหรือท่ีกอตัวข้ึนอัน
เปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไป
เพื่อชําระภาระหน้ีสินดังกลาว  และสามารถประมาณจํานวนภาระหน้ีสินไดอยางนาเช่ือถือ   ถาผลกระทบดังกลาวมี
จํานวนท่ีเปนสาระสําคัญ  ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตโดยใชอัตรา
คิดลดในตลาดปจจุบันกอนคํานึงภาษีเงินได  เพื่อใหสะทอนจํานวนท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไป
ตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหนี้สิน 
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(ฒ) 23รายได 

 

รายไดท่ีรับรูไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากสวนลดการคา 
 

การขายสินคาและใหบริการ 
 

รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาท่ีมีนัยสําคัญไป
ใหกับผูซื้อแลว  และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาท่ีขายไปแลวนั้นหรือมีความ
ไมแนนอนท่ีมีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคาหรือใหบริการน้ัน ไมอาจวัดมูลคา
ของจํานวนรายไดและตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางนาเช่ือถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนท่ีจะตองรับคืน
สินคา  รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อมีการใหบริการ 
 

รายไดคาเชา ดอกเบ้ียรับ และเงินปนผล 

 

รายไดคาเชา และดอกเบ้ียรับ บันทึกในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง เงินปนผลรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนใน
วันท่ีกลุมบริษัทมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 

(ณ) 24คาใชจาย 
 

สัญญาเชาดําเนินงาน 
 

รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา  ประโยชนท่ีไดรับ
ตามสัญญาเชาจะรับรูในงบกําไรขาดทุนเปนสวนหนึ่งของคาเชาท้ังส้ินตามสัญญา คาเชาท่ีอาจเกิดข้ึนจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกลาว 
 

ตนทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนในงวดท่ีคาใชจายดังกลาวเกิดข้ึน  ยกเวนใน
กรณีท่ีมีการบันทึกเปนตนทุนสวนหนึ่งของสินทรัพย อันเปนผลมาจากการใชเวลายาวนานในการจัดหา กอสราง 
หรือการผลิตสินทรัพยดังกลาวกอนท่ีจะนํามาใชเองหรือเพื่อขาย  ดอกเบ้ียซึ่งเปนสวนหนึ่งของคางวดตามสัญญาเชา
การเงินบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
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(ด) 25ภาษีเงินได 

 

ภาษีเงินไดจากกําไรหรือขาดทุนสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน  ซึ่งไดแกภาษีท่ีคาดวาจะจายชําระโดย
คํานวณจากกําไรประจําปท่ีตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีท่ีประกาศใช ณ วันท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเกี่ยวกับรายการในปกอนๆ 
 

4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมบริษัทและบริษัท โดยการ
เปนผูถือหุน  หรือมีผูถือหุนรวมกัน  หรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันได
กําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 

ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท หรือ
เปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท  มีดังน้ี 
 

ชื่อกิจการ ประเทศที่จัดต้ัง ลักษณะความสัมพันธ 
 /สัญชาติ  
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 100 

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 100  
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด ไทย เปนบริษัทยอย บริษัทถือหุนรอยละ 100   
 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 สรุปได
ดังน้ี 
 

 นโยบายการคิดราคา  งบการเงินรวม 
   2553  2552 
   (ลานบาท) 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด  199.9  99.5 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 นโยบายการคิดราคา  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2553  2552 

   (ลานบาท) 
บริษัทยอย      
คาสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเคียงทุน  18.3  13.4 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  29.2  34.3 
รายไดคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  118.4  114.1 
ขายเศษจากการผลิต ราคาตลาด  7.4  3.9 
ซื้อสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด  2.6  1.9 
คาสาธารณูปโภคจาย ราคาใกลเคียงทุน  1.4  1.2 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด  11.3  6.5 
 

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังน้ี 
 

ลูกหน้ีการคา งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - 767 639 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด - - 737 539 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด 80,503 49,983 4,997 2,288 
บริษัท ออโตโมทีฟโปรดักส อิมปอรต แอนด    
 เอ็กซปอรต เซ็นเตอร จํากัด - 1,326 - - 

รวม 80,503 51,309 6,501 3,466 
    



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - 17,820 4,359 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด - - 13,708 1,778 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด - - 4,549 1,835 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน    
บริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด 128 128 - - 

รวม 128 128 36,077 7,972 
    

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

     2553  2552 

   (พันบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด   310,000 90,000 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด   - 50,000 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด   - 123,000 

รวม   310,000 263,000 
 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

     2553  2552 

   (พันบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด   - 265,636 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด   - 263,000 

รวม   - 528,636 
หัก สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป   - (107,750) 

สุทธิ   - 420,886 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย   

ณ วันท่ี 1 มกราคม  263,000 70,000 
เพิ่มข้ึน 1,034,000 856,000 
ลดลง (987,000) (663,000) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 310,000 263,000 
   

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย   

ณ วันท่ี 1 มกราคม  528,636 636,386 
เพิ่มข้ึน - - 
ลดลง (528,636) (107,750) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม - 528,636 
 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MMR (Money Market Rate) ตอป  
 

เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทไดทําขอตกลงแกไขสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัท สมบูรณหลอเหล็ก
เหนียวอุตสาหกรรม จํากัด โดยปลอดชําระหน้ีเงินตนเปนเวลาหนึ่งป นับต้ังแตงวดท่ีถึงกําหนดชําระ 31 กรกฎาคม 
2552 ถึง 30 กรกฎาคม 2553 หลังจากน้ันผอนชําระตามเงื่อนไขเดิม ภายหลังการแกไขสัญญา เงินใหกูยืมระยะยาว
คงเหลือจํานวน 175 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนภายใน 9 ป จายชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาส เริ่มต้ังแตเดือน
มิถุนายน 2547 ถึงเดือนกันยายน 2555 ท้ังน้ี บริษัทยอยดังกลาวไดมีการจายชําระคืนเงินตนจํานวน 4.7 ลานบาท ใน
ระหวางไตรมาสท่ี 2 ป 2553 และเงินใหกูยืมระยะยาวคงเหลือจํานวน 91 ลานบาท มีกําหนดชําระคืนภายใน 6 ป 
จายชําระคืนเงินตนเปนรายเดือน เริ่มต้ังแตเดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2555 เงินใหกูยืมท้ังสองจํานวน
ขางตนคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MLR - อัตราคงท่ีตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุกเดือน  
 

เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทไดทําขอตกลงแกไขสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัท บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล จํากัด โดยปลอดชําระหน้ีเงินตนเปนเวลาหน่ึงป นับต้ังแตงวดท่ีถึงกําหนดชําระ 31 กรกฎาคม 2552 ถึง 
30 กรกฎาคม 2553 หลังจากน้ันผอนชําระตามเงื่อนไขเดิม ภายหลังการแกไขสัญญา เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ
จํานวน 263 ลานบาท จะจายชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาส เริ่มต้ังแตเดือนกันยายน 2553 ถึงเดือนกันยายน 2556 
เงินใหกูยืมดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MLR - อัตราคงท่ีตอป โดยมีกําหนดชําระดอกเบ้ียทุกเดือน 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติยกเลิกสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัท
สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด และ บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด และบริษัทไดรับชําระ
คืนเงินใหกูยืมดังกลาวครบถวนแลวในเดือนกันยายน 2553 
 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 

บริษัทรวม     
บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด 2,348 - - - 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด 542 122 - - 

 2,890 122 - - 
        

เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - 20 1 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด - - 315 335 

รวม - - 335 336 
    



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 
5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 277  275  90  90 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 2,601  2,112  314  1,322 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 626,917  192,258  220,824  102,978 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง 370,000  -  170,000  - 

รวม 999,795  194,645  391,228  104,390 
 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนสกุล
เงินบาท 

 

6 ลูกหน้ีการคา  
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4  80,503 51,309 6,501 3,466 
กิจการอื่นๆ   1,054,064 927,794 411,079 337,409 
   1,134,567 979,103 417,580 340,875 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   - (5,402) - - 

รวม   1,134,567 973,701 417,580 340,875 

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับป  - 895 - - 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   2553  2552  2553  2552 

   (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน       
ยังไมครบกําหนดชําระ   80,503 51,296 6,501 3,466 
เกินกําหนดชําระ :       

นอยกวา 3 เดือน   - - - - 
3 - 12 เดือน   - 13 - - 
มากกวา 12  เดือน   - - - - 

   80,503 51,309 6,501 3,466 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   - - - - 

   80,503 51,309 6,501 3,466 
       

กิจการอื่นๆ       
ยังไมครบกําหนดชําระ   1,041,173 912,351 406,705 335,726 
เกินกําหนดชําระ :       

นอยกวา 3 เดือน   11,770 6,514 3,902 1,683 
3 - 12 เดือน   1,121 4,205 472 - 
มากกวา 12  เดือน   - 4,724 - - 

   1,054,064 927,794 411,079 337,409 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   - (5,402) - - 

   1,054,064 922,392 411,079 337,409 
       

สุทธิ   1,134,567 973,701 417,580 340,875 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 30 วัน ถึง 90 วัน 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
 

ยอดลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท  1,112,729  961,125  407,984  336,264 
สกุลเงินเหรยีญสหรัฐอเมริกา 12,739  5,547  9,596  4,611 
สกุลเงินเยน 9,099  7,029  - - 

รวม 1,134,567  973,701  417,580  340,875 
 

7 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 122,771  51,092  41,369  16,502  
งานระหวางทํา 74,412 79,333 3,321 12,306 
วัตถุดิบ 136,330 108,059 24,984 21,092 
อะไหลและวัสดุโรงงาน 168,528 114,701 71,105 49,580 
สินคาระหวางทาง 45,162 27,184 16 2,796 
 547,203 380,369 140,795 102,276 
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (16,173)  (16,184) (3,545) (3,940) 

สุทธ ิ 531,030 364,185 137,250 98,336 
 

8 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,252,018  1,252,018 
ซื้อเงินลงทุน 600,000  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,852,018  1,252,018 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 และเงินปนผลรับสําหรับแตละป มีดังนี้ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  เงินปนผลรับ 
 2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัทยอย                

บริ ษัท  สมบูรณหลอ เหล็ก เหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด 

 
100 

  
100 

  
160,000 

  
160,000 

  
535,995 

 
535,995 

 
- 

 
- 

บริษัท  บางกอกสปริงอินดัสเตรียล 
จํากัด 

 
100 

  
100 

  
130,000 

  
130,000 

  
519,989 

 
519,989 

 
- 

 
- 

บริษัท  อินเตอร เนชั่นแนล  แคสติ้ง  
โปรดักส จํากัด 

 
100 

  
100 

  
785,000 

  
185,000 

  
796,034 

 
196,034 

 
- 

 
- 

รวม         1,852,018 1,252,018 - - 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด จากเดิม 185 ลานบาท เปน 
785 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 60 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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9 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

 งบการเงินรวม 
 2553  2552 
 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 114,467  110,920 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 30,619  9,838 
รายไดเงินปนผล (4,531)  (6,291) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 140,555  114,467 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553และ 2552 และเงินปนผลรับสําหรับแตละป มีดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 สัดสวนความเปน

เจาของ 
 

ทุนชําระแลว 
 

วิธีราคาทุน 
 

วิธีสวนไดเสีย 
  

เงินปนผลรับ 
 2553 2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552  2553  2552 
 (รอยละ)  (พันบาท) 

บริษัทรวม             

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณโคเตท             
   แซนด จํากัด 21.25 21.25  72,000 72,000 15,300 15,300 32,143 30,003 (1,531) - 
บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด 20.00 20.00  150,000  150,000 30,807 30,807 108,412 84,464  (3,000) (6,291) 

      46,107 46,107 140,555 114,467 (4,531) (6,291) 
 

มูลคาเงินลงทุนในบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด ตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คํานวณจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว และงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของ
บริษัทดังกลาว 
 

มูลคาเงินลงทุนในบริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด ตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว และงบการเงินสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัท
ดังกลาว 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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10 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 

     งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท 
ลักษณะของ

ธุรกิจ ทุนชําระแลว อัตราสวนการถอืหุน ราคาทุน 
   2553 2552 2553  2552 
   (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ   
ออโตโมทีฟ จํากัด 

ผลิตและจําหนาย 
  อะไหลรถระบบ 
  เบรค 732,600 2.90 2.90 21,250 21,250 

บริษัท สมบูรณ โซมิค
แมนู-แฟคเจอริ่ง จํากัด 

ผลิตและจําหนาย 
  อะไหลรถ 

 
300,000 

 
1.80 

 
1.80 

 
5,401 

 
5,401 

รวม     26,651 26,651 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน  

อาคารและ 
ส่ิงปลูกสราง

อื่น  

เคร่ืองจักร 
และ 

อุปกรณ
โรงงาน  

เคร่ือง
ตกแตง 

ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช
สํานักงาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย
ระหวาง

กอสรางและ
ติดตั้ง  

 
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน /ราคาประเมินใหม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 897,389  893,508  4,296,593  88,838  31,651  478,321  6,686,300 
เพิ่มข้ึน 47,600  1,043  24,218  2,903  543  455,592  531,899 
โอน -  81,802  445,742  93  -  (527,637)  - 
จําหนาย -  (419)  (26,596)  (302)  (550)  (855)  (28,722) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  และ 
1 มกราคม 2553 944,989  975,934  4,739,957  91,532  31,644 

 
405,421  7,189,477 

เพิ่มข้ึน 13  22,893  44,114  13,384  189  794,334  874,927 
โอน  -  99,235  572,375  7,767  754  (680,131)  - 
จําหนาย -  (256)  (143,492)  (4,320)  (1,860)  -  (149,928) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 945,002  1,097,806  5,212,954  108,363  30,727  519,624  7,914,476 
  

คาเสื่อมราคา 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 -  202,833  2,214,864  70,208  21,652  -  2,509,557 
คาเส่ือมราคาสําหรับป -  41,427  371,177  10,011  4,240  -  426,855 
โอน  -  -  -  -  -  -  - 
จําหนาย -  (52)  (330)  (302)  (583)  -  (1,267) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 
1 มกราคม 2553 -  244,208  2,585,711  79,917  25,309 

 
-  2,935,145 

คาเส่ือมราคาสําหรับป -  76,293  291,160  3,286  3,275  -  374,014 
โอน  -  -  -  -  -  -  - 
จําหนาย -  (155)  (8,833)  (4,299)  (1,857)  -  (15,144) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -  320,346  2,868,038  78,904  26,727  -  3,294,015 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินรวม 
 

ที่ดิน  

อาคารและ 
ส่ิงปลูกสราง

อื่น  

เคร่ืองจักร 
และ 

อุปกรณ
โรงงาน  

เคร่ือง
ตกแตง 

ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช
สํานักงาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย
ระหวาง

กอสรางและ
ติดตั้ง  

 
 
 

รวม 

 (พันบาท) 

มูลคาสุทธิทางบญัชี  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552              
ภายใตกรรมสิทธ์ิของกลุมบริษัท 897,389  690,675  2,081,729  18,630  -  478,321  4,166,744 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  9,999  -  9,999 

 897,389  690,675  2,081,729  18,630  9,999  478,321  4,176,743 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  และ 
1 มกราคม 2553         

  

   
ภายใตกรรมสิทธ์ิของกลุมบริษัท 944,989  731,726  2,096,100  11,615  -  405,421  4,189,851 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  58,146  -  6,335  -  64,481 

 944,989  731,726  2,154,246  11,615  6,335  405,421  4,254,332 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553              
ภายใตกรรมสิทธ์ิของกลุมบริษัท 945,002  777,460  2,279,310  29,459  -  519,624  4,550,855 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  65,606  -  4,000  -  69,606 

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

 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ที่ดิน  

อาคารและ 
ส่ิงปลูกสราง

อื่น  

เคร่ืองจักร 
และ 

อุปกรณ
โรงงาน  

เคร่ือง
ตกแตง 

ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช
สํานักงาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย
ระหวาง

กอสรางและ
ติดตั้ง  

 
 
 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน /ราคาประเมินใหม  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 106,598  172,465  1,485,227  35,683  18,576  273,965  2,092,514 
เพิ่มข้ึน -  190  8,579  1,225  -  104,196  114,190 
โอน -  80,601  25,218  -  -  (105,819)  - 
จําหนาย -  -  -  -  -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 
1 มกราคม 2553 106,598  253,256  1,519,024  36,908  18,576 

 
272,342  2,206,704 

เพิ่มข้ึน -  44  13,215  6,821  23  6,020  26,123 
โอน  -  30,345  217,970  27  753  (249,095)  - 
จําหนาย -  (272)  (82)  (1,184)  -  -  (1,538) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 106,598  283,373  1,750,127  42,572  19,352  29,267  2,231,289 
             

คาเสื่อมราคา  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 -  38,863  703,435  18,393  9,746  -  770,437 
คาเส่ือมราคาสําหรับป -  9,394  138,703  6,606  3,542  -  158,245 
โอน -  -  -  -  -  -  - 
จําหนาย -  -  -  -  -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 
1 มกราคม 2553 -  48,257  842,138  24,999  13,288 

 
-  928,682 

คาเส่ือมราคาสําหรับป -  14,501  154,082  6,668  2,738  -  177,989 
โอน  -  -  -  -  -  -  - 
จําหนาย -  (20)  (80)  (1,169)  -  -  (1,269) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 -  62,738  996,140  30,498  16,026  -  1,105,402 
 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ที่ดิน  

อาคารและ 
ส่ิงปลูกสราง

อื่น  

เคร่ืองจักร 
และ 

อุปกรณ
โรงงาน  

เคร่ือง
ตกแตง 

ติดตั้ง และ
เคร่ืองใช
สํานักงาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย
ระหวาง

กอสรางและ
ติดตั้ง  

 
 
 

รวม 

 (พันบาท) 
มูลคาสุทธิทางบญัชี              
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552              
ภายใตกรรมสิทธ์ิของบริษทั 106,598  133,602  781,792  17,290  -  273,965  1,313,247 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  8,830  -  8,830 

 106,598  133,602  781,792  17,290  8,830  273,965  1,322,077 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ  
1 มกราคม 2553         

  

   
ภายใตกรรมสิทธ์ิของบริษทั 106,598  204,999  676,886  11,909  -  272,342  1,272,734 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  5,288  -  5,288 

 106,598  204,999  676,886  11,909  5,288  272,342  1,278,022 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553              
ภายใตกรรมสิทธ์ิของบริษทั 106,598  220,635  753,987  12,074  -  29,267  1,122,561 
ภายใตสัญญาเชาการเงิน -  -  -  -  3,326  -  3,326 

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

ราคาทรัพยสินของกลุมบริษัทกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งไดคิดคาเส่ือมราคาเต็มจํานวน
แลว แตยังคงใชงานจนถึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจํานวน 930.8 ลานบาท (2552: 1,219.9 ลานบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีดินของบริษัทยอยมูลคา 123.7 ลานบาท เปนท่ีดินท่ีบริษัทยอยยังไมไดรับโอน
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ซึ่งการโอนจะเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินดังกลาว 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยมีเครื่องจักรซึ่งไดมาภายใตสัญญาขายและเชาทางการเงินกลับคืน โดยมีมูลคา
สุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 65.6 ลานบาท (2552: 58 ลานบาท) 

บริษัทและบริษัทยอยไดนําท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรสวนใหญไปคํ้าประกันสินเช่ือท่ีไดรับจาก
ธนาคารพาณิชย 

ในระหวางป 2553 บริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของโครงการกอสรางอาคารและติดต้ัง
เครื่องจักรจํานวน 4.1 ลานบาท (2552: 2.2 ลานบาท) ตนทุนการกูยืมน้ีเปนตนทุนการกูยืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ีกูมาเพ่ือ
วัตถุประสงคท่ัวไปแตบริษัทไดนํามาใชในโครงการน้ี โดยคํานวณจากอัตราการตั้งข้ึนเปนทุนซึ่งเปนอัตราถัวเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนักของเงินกูยืมดังกลาวในอัตรารอยละ 3.01 ถึง 4.99 ตอป (2552: อัตรารอยละ 2.2 ถึง 4.8 ตอป) 
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12 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

 งบการเงินรวม 
 คาลิขสิทธิ์

ซอฟทแวร  
ซอฟทแวร

ระหวางติดต้ัง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 21,789  16,240  38,029 
เพิ่มข้ึน 6,231  12,924  19,155 
โอน  -  -  - 
จําหนาย -  (16,910)  (16,910) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  และ 1 มกราคม  2553 28,020  12,254  40,274 
เพิ่มข้ึน 10,075  36,276  46,351 
โอน  23,546  (23,546)  - 
จําหนาย -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 61,641  24,984  86,625 
      

คาตัดจําหนาย      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 12,260  -  12,260 
คาตัดจําหนายสําหรับป 4,660  -  4,660 
จําหนาย -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม  2553 16,920  -  16,920 
คาตัดจําหนายสําหรับป 7,187  -  7,187 
จําหนาย -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 24,107  -  24,107 

มูลคาสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 9,529  16,240  25,769 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 11,100  12,254  23,354 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 37,534  24,984  62,518 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 คาลิขสิทธิ์

ซอฟทแวร  
ซอฟทแวร

ระหวางติดต้ัง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 10,016  5,124  15,140 
เพิ่มข้ึน 3,969  1,785  5,754 
จําหนาย -  (5,479)  (5,479) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  และ 1 มกราคม  2553 13,985  1,430  15,415 
เพิ่มข้ึน 2,395  11,794  14,189 
จําหนาย -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 16,380  13,224  29,604 

คาตัดจําหนาย      
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 1,836  -  1,836 
คาตัดจําหนายสําหรับป 2,208  -  2,208 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม  2553 4,044  -  4,044 
คาตัดจําหนายสําหรับป 2,642  -  2,642 
จําหนาย -  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 6,686  -  6,686 

มูลคาสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 8,180  5,124  13,304 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 1 มกราคม 2553 9,941  1,430  11,371 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 9,694  13,224  22,918 
  

13 สินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนนิงาน 
 

สินทรัพยท่ีไมไดใชในการดําเนินงาน เปนท่ีดินของบริษัทยอย ซึ่งไดถูกนําไปวางเปนหลักประกันวงเงินสนิเช่ือของ
บริษัทยอยแหงหนึ่ง 
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14 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 
สวนท่ีหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร       

สวนที่มีหลักประกัน -  23  - - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน – ต๋ัวสัญญาใชเงิน       

สวนที่ไมมีหลักประกัน 861  -  - - 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 861  23  - 

 

- 
       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสตรีซีท       

สวนที่มีหลักประกัน -  80,444  - - 

สวนที่ไมมีหลักประกัน 26,520  134,983  - - 

 26,520  215,427  - - 
       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหน่ึงป       

สวนที่มีหลักประกัน 255,996  428,817  94,414 258,606 
     

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหน่ึงป 16,710  

 

13,284  1,094 
 

1,445 

 300,087 657,551 95,508 260,051 
       

สวนท่ีไมหมุนเวียน       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       

สวนที่มีหลักประกัน 2,083,737  1,644,193  778,557 1,305,174 
หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 41,553 45,587 20 1,016 
 2,125,290 1,689,780 778,577 1,306,190 
       

รวม 2,425,377 2,347,331 874,085 1,566,241 
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หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซึ่งไมรวมหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคมไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป  283,377  644,267  94,414  258,606 
ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 1,528,066  1,644,193  560,114 1,305,174 
ครบกําหนดหลังจากหาป 555,671  -  218,443 - 

รวม 2,367,114  2,288,460  872,971  1,563,780 
 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีสวนใหญพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรบางสวนของ
บริษัทและบริษัทยอยหนึ่งแหง 
 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสตรีซีทมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.18 ถึง 2.85 ตอป สวนท่ีมีหลักประกันคํ้า
ประกันโดยการจํานําสินคาบางสวนของบริษัทยอยสองแหงและจํานองท่ีดินสวนใหญพรอมสิ่งปลูกสรางและ
เครื่องจักรบางสวนของบริษัทและบริษัทยอยสองแหง 
 

เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําขอตกลงแกไขสัญญากูยืมเงินกับธนาคารแหงหน่ึง 
โดยขอปลอดชําระหน้ีเงินตนเปนเวลาหน่ึงป นับต้ังแตงวดท่ีถึงกําหนดชําระ 30 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กรกฎาคม 
2553 หลังจากน้ันผอนชําระตามเง่ือนไขเดิม ท่ีขอขยายเวลาการชําระหน้ีเสร็จสิ้นเทากับระยะเวลาปลอดชําระหน้ีเงิน
ตน ในระหวางระยะเวลาการปลอดชําระหน้ีดังกลาว มีเงื่อนไขเรื่องการดํารงอัตราสวนทางการเงิน และการจาย        
เงินปนผล บริษัทและบริษัทยอยดังกลาวไดชําระคืนเงินกูท้ังจํานวนแลวในเดือนกันยายน 2553  
 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษัทยอยแหงหน่ึงกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงมีขอจํากัดวาจะจายเงินปนผลได
ตอเมื่อไมกระทบตอการรักษาสัดสวนหนี้ตอทุน ความสามารถในการชําระหน้ี และเงื่อนไขอื่นๆตามท่ีธนาคาร
กําหนด  
 

เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2553 บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางวงเงินสินเช่ือใหมกับธนาคารใน
ประเทศแหงหน่ึง ประกอบดวยวงเงินกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะส้ัน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานและโครงการลงทุนใหมในอนาคต วงเงินสินเช่ือใหมมีมูลคารวม 3,804 ลานบาท และมีอายุสัญญา 8 ป 
ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทยอยไดชําระคืนเงินกูระยะยาวท่ีเหลืออยูกับธนาคารผูใหกูเดิมแลวท้ังจํานวนดวยเงินสินเช่ือ
ใหม เพื่อปดสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารดังกลาว 
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เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2553 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) มูลคาสัญญา 500 ลาน
บาท อายุสัญญา 8 ป เพ่ือบริหารความเส่ียงจากตนทุนทางการเงินของเงินกูระยะยาวของบริษัทมูลคา 901 ลานบาท 
สัญญาน้ีมีผลบังคับใชในวันท่ี 29 กันยายน 2553 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมดังกลาวท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 894 ลานบาท 
 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวใหมคํ้าประกันโดยท่ีดินสวนใหญพรอมส่ิงปลูกสราง และเครื่องจักรสวนใหญของบริษัทและ
บริษัทยอย 
 

ตามสัญญาปรับโครงสรางวงเงินสินเช่ือใหม บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขระหวางการใชสินเช่ือ 
เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน ตามท่ีกําหนดในสัญญา  
 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 2553  2552 

 เงินตน  ดอกเบี้ย  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ย  ยอดชําระ 
 (พันบาท) 
ครบกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 16,710 2,945 19,655 13,284 3,637 16,921 
ครบกําหนดชาํระหลังจากหนึ่งป
แตไมเกินหาป 

 
41,553 

 
3,897 

 
45,450 

 
45,587 

 
6,842 

 
52,429 

ครบกําหนดชาํระหลังจากหาป - - - - - - 

รวม 58,263 6,842 65,105 58,871 10,479 69,350 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 

 เงินตน  ดอกเบี้ย  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ย  ยอดชําระ 
 (พันบาท) 
ครบกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 1,094 155 1,249 1,445 212 1,657 
ครบกําหนดชาํระหลังจากหนึ่งป
แตไมเกินหาป 

 
20 

 
3 

 
23 

 
1,016 

 
158 

 
1,174 

ครบกําหนดชาํระหลังจากหาป - - - - - - 

รวม 1,114 158 1,272 2,461 370 2,831 
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บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพ่ือเชายานพาหนะใชในการดําเนินงานของกิจการโดยมี
กําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปและสัญญาดังกลาวเปน
สัญญาท่ีบอกเลิกไมได 

 

 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เปนสกุลเงินบาท 
 

15 เจาหน้ีการคา 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ  2553  2552  2553  2552 

   (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4  2,890  122  -  - 
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ   1,061,894  705,299  348,529  250,149 

รวม   1,064,784  705,421  348,529  250,149 
 

ยอดเจาหนี้การคา ณ วันท่ี 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท) 
สกุลเงินบาท  938,314  603,736  329,980  241,312 
สกุลเงินเหรยีญสหรัฐอเมริกา 80,077  28,483  4,010  6,356 
สกุลเงินเยน 46,393  73,202  14,539  2,481 

รวม 1,064,784  705,421  348,529  250,149 
 

16 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553  2552  2553  2552 

   (พันบาท) 

คาใชจายในการดําเนินงานคางจาย   196,847  120,770  61,361  39,953 
เงินมัดจําและเงินรับลวงหนา   2,886  4,649  -  - 

รวม   199,733  125,419  61,361  39,953 
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17 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน
ตอหุน 

 2553  2552 
  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน       

ณ วันท่ี 1 มกราคม       
- หุนสามัญ 1  300,000 300,000 300,000 300,000 

ออกหุนใหม 1  40,000 40,000 - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

- หุนสามัญ 1  340,000 340,000 300,000 300,000 

ทุนที่ออกและชาํระแลว       

ณ วันท่ี 1 มกราคม       
- หุนสามัญ 1  300,000 300,000 300,000 300,000 

ออกหุนใหม 1  39,923 39,923 - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม       

- หุนสามัญ 1  339,923 339,923 300,000 300,000 
 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม  
300 ลานบาท เปน 340 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 40 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และมี
รายละเอียดการจัดสรร คือ จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 25 ลานหุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซ้ือ
หุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิไดและจํานวน 15 ลานหุน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ท้ังน้ีมีผูถือใบแสดงสิทธิใน
การซ้ือหุนเพิ่มทุนมาใชสิทธิจํานวน 24.92 ลานหุน ในราคาการใชสิทธิหุนละ 14 บาท และการขายใหแกบุคคลใน
วงจํากัดจํานวน 15 ลานหุน ในราคาหุนละ 21.80 บาท บริษัทไดจดทะเบียนการเพ่ิมทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชย 
เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2553 

 

18 สวนเกินทุนและสํารอง 
 

สวนเกินมูลคาหุน 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุนสูงกวา
มูลคาหุนท่ีจดทะเบียนไว บริษัทตองนําคาหุนสวนเกินนี้ต้ังเปนทุนสํารอง (“สวนเกินมูลคาหุน”) สวนเกินมูลคาหุนน้ี
จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 
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สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตองจัดสรรทุนสํารอง 
(“สํารองตามกฎหมาย”) อยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
สํารองดังกลาวมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสํารองน้ีจะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

  

19 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทดําเนินกิจการหลักในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตและจําหนายช้ินสวนยานยนต ดังน้ันฝายบริหารจึง
พิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 
 

สวนงานภูมิศาสตร 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวา กลุมบริษัทมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
 

20 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

กลุมบริษัทไดจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุมบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน
ในการเปนสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจายเงินสะสมในอัตรารอยละ 3 ถึง อัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุมบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 3 ถึง อัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพนี้ไดจดทะเบียนเปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามขอกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน
โดยผูจัดการกองทุนท่ีไดรับอนุญาต 
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21 คาใชจายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดรวมการวิเคราะหคาใชจายตามหนาท่ี คาใชจายตามลักษณะไดเปดเผยตามขอกําหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับตาง ๆ ดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 
 (พันบาท) 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 886,044 612,606 292,845 232,074 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 438,389 433,585 179,619 158,985 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองท่ีใชไป 2,353,254 1,884,774 1,062,495 657,684 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา 66,758 59,030 16,875 12,504 
อื่น ๆ 1,703,583 888,478 291,666 276,134 

รวมตนทุนขาย คาใชจายในการขายและ 
คาใชจายในการบริหาร 5,448,028 3,878,473 1,843,500 1,337,381 

 

22 ภาษีเงินได 
 

การลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากรฉบับท่ี 387 พ.ศ.2544 ลงวันท่ี 5 
กันยายน 2544 และฉบับท่ี 421 พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2547 ใหสิทธิทางภาษีแกบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับบริษัทท่ีนําหลักทรัพยของตนมาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 โดยลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอย
ละ 30 เปนรอยละ 25 สําหรับกําไรสุทธิทางภาษี เปนเวลาหารอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกันนับแตรอบระยะเวลา
บัญชีแรกท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีใชบังคับ 

 

จํานวนภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการนอยกวาจํานวนภาษีเงินไดท่ีคํานวณ
โดยการใชอัตราภาษีเงินไดคูณกับยอดกําไรสุทธิตามบัญชีสําหรับปเนื่องจาก 

 

(ก) กลุมบริษัทมีกําไรสุทธิในจํานวนท่ีเปนสาระสําคัญ ซึ่งเกิดจากธุรกรรมท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน โดย
กําไรสุทธิจากธุรกรรมดังกลาวไมตองเสียภาษีเงินได 

 

(ข) ความแตกตางระหวางการรับรูรายไดและคาใชจายทางบัญชีกับรายไดและคาใชจายทางภาษี 
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23 สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหกลุมบริษัทไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผูไดรับการ
สงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับ ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  
 

(ก) ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาและภาษีสําหรับเครื่องจักรท่ีไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

(ข) ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมมี
กําหนดเวลาแปดป นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน เปนจํานวนไมเกินจํานวนเงินลงทุน
โดยไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

(ค) ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 สําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการ
สงเสริมมีกําหนดเวลาหาป นับแตวันท่ีสิ้นสุดสิทธิประโยชนตามขอ (ข) และ 

 

เนื่องจากเปนกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอกําหนด
ตามท่ีระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน 
 

รายไดท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนสรุปไดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม  
 2553  2552 
 กิจการท่ี

ไดรับการ
สงเสริม 

 กิจการท่ี
ไมไดรับการ
สงเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรับการ
สงเสริม 

 กิจการท่ี
ไมไดรับการ
สงเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายตางประเทศ 52,361  157,942  210,303  1,022  263,972  264,994 
ขายในประเทศ 3,066,279  4,016,535  7,082,814  2,748,240  2,011,427  4,759,667 
ตัดรายการระหวางกัน (875,704)  (1,082)  (876,786)  (668,455)  (8,428)  (676,883) 

รวมรายได 2,242,936  4,173,395  6,416,331  2,080,807  2,266,971  4,347,778 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552 
 กิจการท่ี

ไดรับการ
สงเสริม 

 กิจการท่ี
ไมไดรับการ
สงเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ไดรับการ
สงเสริม 

 กิจการท่ี
ไมไดรับ

การสงเสริม 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ขายตางประเทศ 52,361  11,599  63,960  1,022  31,432  32,454 
ขายในประเทศ 1,290,957  815,111  2,106,068  895,106  510,048  1,405,154 
รายไดอื่น 17,203  198,815  216,018  16,466  182,080  198,546 

รวมรายได 1,360,521  1,025,525  2,386,046  912,594  723,560  1,636,154 
 

24 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 คํานวณจากกําไรสําหรับปท่ีเปน
สวนของผูถือหุนของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางปในแตละปโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก 
แสดงการคํานวณดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2553  2552  2553  2552 

 (พันบาท / พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนของบริษัท 
 (ขั้นพ้ืนฐาน) 

 
771,343 

  
314,439 

  
436,569 

  
202,265 

จํานวนหุนสามญัท่ีออก ณ วันท่ี 1 มกราคม 300,000  300,000  300,000  300,000 
ผลกระทบจากหุนท่ีออกจําหนายวันท่ี 22 กนัยายน 2553 11,047  -  11,047  - 

จํานวนหุนสามัญโดยวิธีถัวเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก 
 (ขั้นพ้ืนฐาน) 311,047  300,000  311,047  300,000 

กําไรตอหุน (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 2.48  1.05  1.40  0.67 
 

25 เงินปนผล 
 

ในการประชุมกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการ
ดําเนินงานครึ่งปแรกของป 2553 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 120 ลานบาท ซึ่งเปนการจายจาก
กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน,(BOI),ท้ังจํานวน โดยเงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนเมื่อวันท่ี 19 
สิงหาคม 2553 
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26 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน 
กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือ
ออกเครื่องมือทางการท่ีเปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา 
 

การจัดการความเสี่ยงเปนสวนท่ีสําคัญของธุรกิจของกลุมบริษัท กลุมบริษัทมีระบบในการควบคุมใหมีความ
สมดุลของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยพิจารณาระหวางตนทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตนทุนของการ
จัดการความเสี่ยง  ฝายบริหารไดมีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเส่ียงของกลุมบริษัทอยางตอเนื่อง
เพื่อใหมั่นใจวามีความสมดุลระหวางความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนใหมั่นคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจาหน้ีและความ
เช่ือมั่นของตลาดและกอใหเกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมีการกํากับดูแลผลตอบแทน
จากการลงทุน ซึ่งกลุมบริษัทพิจารณาจากสัดสวนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนินงานตอสวนของเจาของ
รวม ซึ่งไมรวมสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม อีกท้ังยังกํากับดูแลระดับการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
สามัญ 

 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด  ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท เนื่องจากดอกเบ้ียของเงินกูยืมสวนใหญ
มีอัตราคงท่ี กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืม (ดูหมายเหตุขอ 14) กลุมบริษัทไดลดความ
เสี่ยงดังกลาวโดยทําใหแนใจวาดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยืมสวนใหญมีอัตราคงท่ี และใชเครื่องมือทางการเงินท่ีเปน
ตราสารอนุพันธซึ่งสวนใหญเปนสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย เพื่อใชในการจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผัน
ผวนของอัตราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหลักทรัพยท่ีเปนตราสารหน้ีและเงินกูยืมเปนการเฉพาะ 
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อัตราดอกเบ้ียของเงินใหกูยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกําหนดชําระหรือกําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อัตราดอกเบี้ย 

 
ภายใน 1 ป หลังจาก 1 ป

แตภายใน 5 ป 
หลังจาก 5 ป รวม 

 

 (รอยละตอป) (พันบาท) 

ป 2553      

หมุนเวียน      
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 2.9 - 3.6 310,000  -  -  310,000 

รวม  310,000  -  -  310,000 
        

ป 2552        

หมุนเวียน      
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 2.9 - 3.6 263,000  -  -  263,000 

รวม  263,000  -  -  263,000 
 

อัตราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกําหนดชําระหรือ
กําหนดอัตราใหมมีดังน้ี 

 งบการเงินรวม 

 
อัตราดอกเบี้ย 

 
ภายใน 1 ป หลังจาก 1 ปแต

ภายใน 5 ป 
หลังจาก 5 ป รวม 

 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

ป 2553      

หมุนเวียน         
 เงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อัตราคงท่ี 283,377  -  -  283,377 
ไมหมุนเวียน         
 เงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อัตราคงท่ี -  1,528,066  555,671  2,083,737 

รวม  283,377  1,528,066  555,671  2,367,114 
        

ป 2552        

หมุนเวียน         
 เงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน MLR–อัตราคงท่ี 644,267  -  -  644,267 
ไมหมุนเวียน         
 เงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน MLR–อัตราคงท่ี -  1,644,193  -  1,644,193 

รวม  644,267  1,644,193  -  2,288,460 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
อัตราดอกเบี้ย 

 
ภายใน 1 ป หลังจาก 1 ปแต

ภายใน 5 ป 
หลังจาก 5 ป รวม 

 

 (รอยละตอป)  (พันบาท) 

ป 2553      

หมุนเวียน         
 เงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อัตราคงท่ี 94,414  -  -  94,414 
ไมหมุนเวียน         
 เงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อัตราคงท่ี -  560,114  218,443  778,557 

รวม  94,414  560,114  218,443  872,971 
         

ป 2552         

หมุนเวียน          
 เงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน MLR–อัตราคงท่ี 258,606  -  -  258,606 
ไมหมุนเวียน         
 เงินกูยืมจากสถาบนัการเงิน MLR–อัตราคงท่ี -  1,305,175  -  1,305,175 

รวม  258,606  1,305,175  -  1,563,781 
 

ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ 
 

กลุมบริษัท มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการซ้ือสินคาและการขายสินคาท่ีเปน
เงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกิน
หน่ึงป เพื่อปองกันความเสี่ยงของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา ณ วันท่ีรายงานเปนรายการท่ีเกี่ยวของกับรายการซ้ือและขายสินคาท่ีเปนเงินตราตางประเทศใน
งวดถัดไป 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม กลุมบริษัทและบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอันเปนผลมาจากการ
มีสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศดังนี้ 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2553 2552 2553 2552 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   (พันบาท) 

ลูกหนี้การคา 6  12,739 5,547 9,596 4,611 
เจาหนี้การคา 15  (80,077) (28,483) (4,010) (6,356) 

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง                                      (67,338) (22,936) 5,586 (1,745) 
     
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ                                    - 5,214 - - 

ยอดความสี่ยงคงเหลือสุทธิ                               (67,338) (17,722) 5,586 (1,745) 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ  2553 2552 2553 2552 

เงินเยน   (พันบาท) 

ลูกหนี้การคา 6  9,099 7,029 - - 
เจาหนี้การคา 15  (46,393) (73,202) (14,539) (2,481) 

ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเส่ียง                                      (37,294) (66,173) (14,539) (2,481) 
     

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศ                                    - 30,258 - - 

ยอดความสี่ยงคงเหลือสุทธิ                               (37,294) (35,915) (14,539) (2,481) 
 

ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ 
 

ความเสี่ยงทางดานสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหน้ีแกกลุมบริษัท ตามเงื่อนไขท่ีตกลง
ไวเมื่อครบกําหนด 
 

ฝายบริหารไดกําหนดนโยบายทางดานสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดานสินเช่ือดังกลาวโดยสมํ่าเสมอ  โดยการ
วิเคราะหฐานะทางการเงินของลูกคาทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดับหนึ่งๆ   ณ วันท่ีรายงานไมพบวามีความเสี่ยง
จากสินเช่ือท่ีเปนสาระสําคัญ  ความเสี่ยงสูงสุดทางดานสินเช่ือแสดงไวในราคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน
แตละรายการในงบดุล  อยางไรก็ตามเน่ืองจากกลุมบริษัทมีฐานลูกคาจํานวนมาก ฝายบริหารไมไดคาดวาจะเกิดผล
เสียหายท่ีมีสาระสําคัญจากการเก็บหน้ีไมได 
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ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 
 

กลุมบริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน
สดใหเพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัทและเพ่ือทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

การกําหนดมูลคายุติธรรม 
 

นโยบายการบัญชีและการเปดเผยของกลุมบริษัทกําหนดใหมีการกําหนดมูลคายุติธรรมท้ังสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินและไมใชทางการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย
หรือชําระหน้ีสินกัน ในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคากัน
ไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วัตถุประสงคของการวัดมูลคาและ/หรือการเปดเผย
มูลคายุติธรรมถูกกําหนดโดยวิธีตอไปนี้ ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐานในการกําหนดมูลคายุติธรรมถูกเปดเผยใน
หมายเหตุท่ีเกี่ยวของกับสินทรัพยและหน้ีสินนั้นๆ 
 

เนื่องจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของบริษัทและบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินใหกูยืม
และเงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทและบริษัทยอยจึงประมาณมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล 
 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียถือตามราคาอางอิงของคูสัญญา ณ วันท่ีรายงาน 
 

มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีมูลคาสุทธิ 500.48 ลานบาท  
 

27 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 
 (ลานบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน     

สัญญาท่ียังไมไดรับรู     
ท่ีดิน 55.4 65.7 - - 
เครื่องจักรและอุปกรณ 303.7 3.7 - - 
สินทรัพยไมมีตัวตน 0.3 21.6 0.3 5.8 
งานกอสรางอาคาร 144.4 - 1.6 - 

รวม 503.8 91.0 1.9 5.8 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2553  2552  2553  2552 
 (ลานบาท) 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได        

ภายในหนึ่งป 23.2 43.1 15.6 16.4 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 24.8 28.4 18.2 26.2 
หลังจากหาป - - - - 

รวม 48.0 71.5 33.8 42.6 
        

ภาระผูกพันอื่นๆ        

สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา - 35.5 - - 
หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร  48.0 42.9 13.3 12.3 

รวม 48.0 78.4 13.3 12.3 
 

บริษัทไดทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดย
บริษัทตองจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.5 ของตนทุนกระบวนการกลึง โดยไมรวมตนทุนวัตถุดิบสําหรับ
สินคาท่ีบริษัทผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ป โดยสิ้นสุดในป 2553 และบริษัทมีสิทธิตอสัญญาไดอีกเปนระยะเวลา 
5 ป 
 

บริษัทไดทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทอีกแหงหน่ึงในตางประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็กทุบ
ข้ึนรูปโดยบริษัทตองจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 3 ของตนทุนกระบวนการทุบข้ึนรูป โดยไมรวมตนทุน
วัตถุดิบสําหรับสินคาท่ีบริษัทผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ป โดยสิ้นสุดในป 2557 และบริษัทมีสิทธิตอสัญญาไดอีก
เปนระยะเวลา 5 ป 
บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาความชวยเหลือดานเทคนิคกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
งานกลึงโดยบริษัทยอยตองจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.5 ของตนทุนกระบวนการกลึงโดยไมรวมตนทุน
วัตถุดิบสําหรับสินคาท่ีบริษัทยอยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ป โดยส้ินสุดในป 2557 และบริษัทยอยมีสิทธิตอ
สัญญาไดอีกเปนระยะเวลา 5 ป 
 

บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงไดทําสัญญาความชวยเหลือดานเทคนิคกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตงานหลอโดยบริษัทยอยตองจายคาธรรมเนียมเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 1 ลานเยน สัญญามีอายุ 5 ป โดย
สิ้นสุดในป 2553 และบริษัทยอยมีสิทธิตอสัญญาไดอีกเปนระยะเวลา 5 ป 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทมีสัญญาซ้ือเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อปองกันความเส่ียงการขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการชําระหนี้สินท่ีมีมูลคาเปนเงินตราตางประเทศจํานวนเงินประมาณ 5.2 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกาและ 30.3 ลานเยน 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอัตราดอกเบ้ียของ
เงินกูระยะยาวมูลคาสัญญา 487.5 ลานบาท จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเปนอัตราคงท่ีตามท่ีระบุไวในสัญญา 
 

28 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2553 สําหรับผลการ
ดําเนินงานของป 2553 ในอัตราหุนละ 0.90 บาท  คิดเปนจํานวนเงิน 290 ลานบาท ซึ่งเปนการจายจากกิจการท่ีไดรับ
การสงเสริมการลงทุน (BOI) ท้ังจํานวน โดยมีการจายเงินปนผลระหวางกาลเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2553 ในอัตราหุน
ละ 0.40 บาท เปนจํานวนเงิน 120 ลานบาท คงเหลืออัตราหุนละ 0.50 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 170 ลานบาท กําหนด
จายในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 
 

29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช     

กลุมบริษัทยังไมไดใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันท่ีรายงาน 
เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐานการบัญชี / 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

ปท่ีมีผล
บังคับใช 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด  
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 2556 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  2554 
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มาตรฐานการบัญชี / 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 

ปท่ีมีผล
บังคับใช 

   

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา   2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได   2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19            ผลประโยชนของพนักงาน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552)    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ 
2556 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)    ตนทุนการกูยืม  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)    การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)    เงินลงทุนในบริษัทรวม 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)    กําไรตอหุน  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล  2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 2554 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี

อาจเกิดข้ึน  
2554 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน  2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2552) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงาน

ท่ียกเลิก 
2554 

 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหมโดยสภาวิชาชีพบัญชี ตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

อยางไรก็ดีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกหรือปรับปรุงใหมนั้นจะมีผลกระทบตอบริษัท 
และฝายบริหารไดประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเบ้ืองตนจากมาตรฐานการบัญชีเหลาน้ีตองบการเงินของบริษัท 
ดังน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 และมีผลกระทบตอกลุมบริษัท/บริษัท ดังน้ี 
(ก) ตนทุนการรื้อถอน การขนยายและการบูรณะสภาพของสินทรัพย ตองถือเปนตนทุนของสินทรัพยและอาจมีการ
คิดคาเส่ือมราคาประจําป (ข) การกําหนดคาเส่ือมราคา ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละ
สวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ (ค) มูลคาคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณตองมีการประมาณดวยมูลคาท่ีกิจการ
คาดวาจะไดรับในปจจุบันจากสินทรัพยนั้น หากมีอายุและสภาพท่ีคาดวาจะไดรับในปจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใช
ประโยชน นอกจากน้ีตองมีการสอบทานมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) อนุญาตใหกิจการเลือกปรับไปขางหนาสําหรับปท่ีเริ่มนํามาถือ
ปฏิบัติ ฝายบริหารมีความต้ังใจท่ีจะใชทางเลือกตามท่ีระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) 
นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ซึ่งไมเกิดผลกระทบตองบการเงินป 2553 หรือปกอนหนาน้ัน ปจจุบันฝายบริหารอยู
ระหวางการสอบทานผลกระทบตองบการเงินหากไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) 
นับจากวันท่ี 1 มกราคม 2554 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 
 

ในปจจุบันไมมีมาตรฐานการบัญชีไทยเก่ียวกับผลประโยชนของพนักงานและกลุมบริษัทไมไดบันทึกบัญชี
ผลประโยชนหลังออกจากงานภายใตโครงการผลประโยชนท่ีกําหนดไว ผลประโยชนระยะยาวอื่น และ
ผลประโยชนเมื่อเลิกจางจนกวาจะเกิดคาใชจายข้ึน ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 ใหมนี้ไดรวมขอกําหนดใน
การรับรูและตนทุนในระหวางงวดซ่ึงไดมีการใหบริการ ขอกําหนดมีความซับซอนและกําหนดใหมีขอสมมติฐาน
ตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยเพ่ือประเมินภาระผูกพันและคาใชจาย ยิ่งไปกวาน้ันภาระผูกพันไดถูกประเมิน
โดยการคิดลดกระแสเงินสดเน่ืองจากอาจมีการจายชําระในหลาย ๆ ปภายหลังจากท่ีพนักงานไดทํางานให การ
ปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงตามท่ีกําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 อนุญาตใหหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลง
ไดถูกรับรูและบันทึกบัญชีไดวิธีใดวิธีหนึ่งในส่ีทางเลือก  

1. โดยวิธีปรับยอนหลัง 
2. โดยปรับกับกําไรสะสม ณ วันท่ีนํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก 
3. โดยรับรูเปนคาใชจายทันที ณ วันท่ีนํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก 
4. โดยรับรูเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 5 ป นับจากวันท่ีนํามาตรฐานการบัญชีมาใชครั้งแรก 
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ฝายบริหารไดมีการประเมินหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลง ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 สําหรับผลประโยชนพนักงาน
หลังออกจากงานเปนเงิน 102.4 ลานบาทสําหรับกลุมบริษัทและจํานวนเงิน 46.6 ลานบาทสําหรับบริษัท ฝายบริหาร
มีความต้ังใจท่ีจะทางเลือกท่ี 1 ในการรับรูและบันทึกหนี้สินนี้ 
 

30 การจัดประเภทรายการใหม 
 

รายการในงบการเงินของป 2552 บางรายการไดจัดประเภทใหมใหสอดคลองกับรายการในงบการเงินของป 2553 
ดังน้ี  
 

  2552 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

จัดประเภท
ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

จัดประเภท
ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

  (พันบาท) 
งบดุล             

ลูกหนี้การคา    
 - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
51,309 (51,309) 

 
- 3,466  (3,466) 

 
- 

ลูกหนี้การคาสุทธิ    
 - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

 
922,392 (922,392) 

 
- 337,409  (337,409) 

 
- 

ลูกหนี้การคา    - 973,701 973,701 - 340,875 340,875 
เจาหนี้การคา    
 - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 
122  (122) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

เจาหนี้การคาสุทธิ    
 - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 

 
705,299  (705,299) 

 
- 250,149 (250,149) 

 
- 

เจาหนี้การคา    - 705,421 705,421 - 250,149 250,149 

   -   -  
 

การจัดประเภทรายการใหมนี้ เนื่องจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมกิจการมากกวา 
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