
บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
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หมายเหตุ สารบัญ 
  

1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
4 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 
5 ลูกหนี้การคา  
6 สินคาคงเหลือ 
7 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
8 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
9 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
11 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
12 เจาหนี้การคา 
13 ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 
14 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
16 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 
17 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
18 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
19 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการระหวางกาลเงินนี้ 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 
 

1 ขอมูลทั่วไป 
  

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

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อเดือน มกราคม 2548 
 

ผูถือหุนรายใหญในระหวางงวด ไดแก บริษัท สมบูรณ โฮลด้ิง จํากัด (ถือหุนรอยละ 25.49) ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ี
จัดต้ังข้ึนในประเทศไทย และกลุมตระกูลกิตะพาณิชย (ถือหุนรอยละ 24.44)  
 

บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษัทยอย 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีดังน้ี 
 

  ประเทศ  
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ที่กิจการจัดต้ัง บริษัทถือหุนรอยละ 
   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
   2554 2553 
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 

     
252 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 

(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
  

 งบการเงินระหวางกาลน้ีนําเสนอเพ่ือวัตถุประสงคของการรายงานเพื่อใชในประเทศไทย และจัดทําเปน
ภาษาไทย  งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไม
คุนเคยกับภาษาไทย 
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งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ 
และตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูลท่ี
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 
ดังน้ัน การอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับป
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 

ระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ง
เก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง         
วันท่ี 1  มกราคม 2554  ดังตอไปนี้   
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  

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

และขอผิดพลาด  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19            ผลประโยชนพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552)      ตนทุนการกูยืม  
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552)     การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออก

จากงาน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552)     เงินลงทุนในบริษัทรวม 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552)     สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552)     กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552)     งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552)     การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552)     ประมาณการหน้ีสิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี

อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552)     สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552)     อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 2     การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5    

(ปรับปรุง 2552)     
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย และการดําเนินงาน

ท่ียกเลิก 
 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 3 ยกเวนการเปลี่ยนนโยบายบัญชีและวีธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ีท่ีเปนไปในแนวทาง
เดียวกันกับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพ
บัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีเริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินระหวางกาลน้ี   
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังกลาวไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 
19 

 

 (ข) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 
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(ค) การประมาณการและใชวิจารณญาณ 
 

ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลน้ีเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ 
การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
 

ยกเวนการเปดเผยดังตอไปนี้ ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมี
นัยสําคัญในการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนใน
การประมาณการซ่ึงถือปฏิบัติเชนเดียวกันในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 การ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ีสวนใหญเกิดจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 
 

การใชวิจารณญาณ 
 

การใชวิจารณญาณสําหรับการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหม ซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวน
เงินท่ีรับรูในงบการเงินระหวางกาลมีดังตอไปนี้ 
 

การจัดประเภทคลังสินคาสวนท่ีใหเชา 
กลุมบริษัทไดแบงใหเชาคลังสินคาท่ีวางแตมิไดจัดคลังสินคาดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เนื่องจากกลุมบริษัทมิไดมีวัตถุประสงคท่ีจะถือไวเพื่อหาประโยชนจากการเพ่ิมข้ึนของมูลคาของสินทรัพยใน
ระยะยาวหรือเพ่ือใหเชา ดังน้ันจึงจัดสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยใหเชาในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การประมาณการ 
 

การวัดมูลคาหนี้สินโครงการผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว 
การคํานวณหนี้สินโครงการผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไวนั้นออนไหวตอสมมุติฐานของอัตรามรณะและ
อัตราคารักษาพยาบาล ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 13 

 

3 0การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
 

(ก) ภาพรวม 
 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม
ตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 กลุมบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปน้ี  

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
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• การนําเสนองบการเงิน 
• การบัญชีเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
• การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรพัยเพื่อการลงทุน 
• การบัญชีเกี่ยวกับตนทุนการกูยืม 
• การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 

 

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีใหมท่ีถือปฏิบัติโดยกลุมบริษัทและผลกระทบตองบการเงินไดกลาวรวมใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ข) ถึง 3 (จ) ดังตอไปนี้ ผลกระทบตองบการเงิน 2554 และ 2553 สรุปได
ดังน้ี 
 

งบการเงิน 2553  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

  2553  2553 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน     

สวนของผูถอืหุน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 
ตามท่ีรายงานในงวดกอน 

 
2,868,176 

 
2,027,050 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลจากการปรับยอนหลงั     
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 19   
  เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน 3จ (90,219) 

 
(40,470) 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่  1 มกราคม 2553 –   
ปรับปรุงใหม 

 

2,777,957 
 

1,986,580 
 

สวนของผูถอืหุน ณ วันท่ี 31  ธันวาคม 2553 
ตามท่ีรายงานในงวดกอน 

 

4,175,183 

 

3,006,966 
การเปล่ียนแปลงท่ีเปนผลจากการปรับยอนหลัง     
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 19   
  เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน 

 
3จ (102,412) 

 

(46,616) 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 – 
ปรับปรุงใหม 

 

4,072,771 

 

2,960,350 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
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  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

  2553  2553 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ

วันที่ 31 มีนาคม 2553 

    

กําไรสําหรับงวด ตามท่ีรายงานในงวดกอน  202,963  105,183 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลจากการปรับยอนหลงั     
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 19   
  เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน 

 
3จ 

 
(3,048) 

  
(1,536) 

กําไร-ปรับปรุงใหม  199,915  103,647 

กําไรตอหุนลดลง     

- ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  (0.01)  (0.01) 
     

งบการเงิน 2554  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

  2554  2554 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

31  มีนาคม 2554 

 

 
 

 
กําไรสําหรับงวดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ซึ่งรวมผลของ
การถือปฏิบัติ 

 
 

 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16  
  เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

 
3ค 891 

 
(420) 

มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 19   
     เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน 

 
3จ 

 
(3,625) 

  
(1,752) 

กําไรสําหรับงวดลดลง  (2,734)  (2,172) 

กําไรตอหุนลดลง     

- ขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  (0.01)  (0.01) 
 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
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(ข) 5การนําเสนองบการเงิน  
 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การ
นําเสนองบการเงิน ภายใตขอกําหนดของมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม งบการเงินประกอบดวย  

 

• งบแสดงฐานะการเงิน 
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
• งบกระแสเงินสด 
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

ท้ังน้ีเปนผลใหกลุมบริษัทแสดงการเปลี่ยนแปลงของสวนของผูถือหุนท้ังหมดในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวน
ของผูถือหุน และแสดงการเปล่ียนแปลงท้ังหมดท่ีไมใชสวนของผูถือหุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยกอน
หนาน้ีการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดดังกลาวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
 

ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม   การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอการนําเสนองบการเงินเทาน้ัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไร
หรือกําไรตอหุน 
 

(ค) การบัญชีเกี่ยวกบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ ในการระบุและบันทึกบัญชีตนทุนและคาเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังน้ี 
(ก) การกําหนดคาเส่ือมราคา ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละสวนประกอบน้ันมี
สาระสําคัญ (ข) มูลคาคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณตองมีการประมาณดวยมูลคาท่ีกิจการคาดวาจะไดรับ
ในปจจุบันจากสินทรัพยนั้น หากมีอายุและสภาพท่ีคาดวาจะไดรับในปจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใชประโยชน 
นอกจากน้ีตองมีการสอบทานมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 
 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามท่ีกําหนดในวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานฉบับปรับปรุงใหมดังกลาว  
 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
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(ง) 7การบัญชีเกี่ยวกับตนทุนการกูยืม 
 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
ตนทุนการกูยืม 

 
ภายใตมาตรฐานฉบับปรับปรุง ตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิต
สินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น ท้ังน้ีมาตรฐานฉบับเดิมตองบันทึกเปน
คาใชจายในงวดเม่ือเกิดข้ึนแตมีแนวทางท่ีอาจเลือกปฏิบัติท่ีจะถือรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย  

 

นโยบายการบัญชีภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 เดิมของกลุมบริษัท บันทึกตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของ
โดยตรงกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขเปนสวนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย 
ดังน้ันการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหมจึงไมมีผลกระทบตอกําไรหรือกําไรตอหุน 
 

(จ) การบัญชีเกี่ยวกบัผลประโยชนพนักงาน 
  

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน  
 

ภายใตนโยบายการบัญชีใหม ภาระผูกพันของกลุมบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงาน  – 
สํารองบําเหน็จพนักงาน ไดบันทึกในงบการเงิน ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวซึ่งคํานวณ
โดยนักคณิตศาสตรประกันภัยทุกป ท่ีผานมาภาระผูกพันรับรูเมื่อจะตองจายชําระ  
 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดถือปฏิบัติโดยวิธีปรับยอนหลัง งบการเงิน 2553 ของกลุมบริษัท ซึ่ง
รวมในงบการเงินของกลุมบริษัทในป 2554 เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบนั้นไดปรับปรุงแลว  
 

4 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทโดยการเปน
ผูถือหุน  หรือมีผูถือหุนรวมกัน  หรือมีกรรมการรวมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันได
กําหนดข้ึนโดยใชราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ   
 

ความสัมพันธท่ีกลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมรวมกันในบริษัท 
หรือเปนกิจการท่ีบริษัทควบคุม หรือควบคุมรวมกัน หรือเปนบุคคลหรือกิจการท่ีมีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท  
มีดังน้ี 
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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   
 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 
และ 2553 สรุปไดดังน้ี 
 

 นโยบายการกําหนดราคา  งบการเงินรวม 
   2554  2553 
   (ลานบาท) 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด  35.2  43.3 
 

 นโยบายการกําหนดราคา  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2554  2553 
   (ลานบาท) 
บริษัทยอย      
คาสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเคียงทุน  4.8  4.5 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสัญญา  2.6  8.5 
รายไดคาธรรมเนียมในการ

บริหารจัดการ 
 

ราคาท่ีตกลงตามสัญญา 
  

34.1 
  

29.6 
ขายเศษจากการผลิต ราคาตลาด  1.4  1.2 
ซื้อสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด  0.2  0.9 
คาสาธารณูปโภคจาย ราคาใกลเคียงทุน  0.3  0.3 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด  0.7  2.5 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีการคา        

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - - 767 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด - - - 737 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด 55,350 80,503 1,927 4,997 
บริษัท ออโตโมทีฟโปรดักส อิมปอรต แอนด     
 เอ็กซปอรต เซ็นเตอร จํากัด 278 - - - 

รวม 55,628 80,503 1,927 6,501 
     

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน        

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - 27,410 17,820 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด - - 14,363 13,708 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด - - 3,811 4,549 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด 128 128 - - 

รวม 128 128 45,584 36,077 
     

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย        

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - 310,000 310,000 

รวม - - 310,000 310,000 
        

    



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยสําหรับแตละงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 
2553 มีดังน้ี 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553 
 (พันบาท) 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย   

ณ วันท่ี 1 มกราคม  310,000 263,000 
เพิ่มข้ึน - 293,000 
ลดลง - (263,000) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 310,000 293,000 
 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย   

ณ วันท่ี 1 มกราคม  - 528,636 
เพิ่มข้ึน - - 
ลดลง - - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม - 528,636 
 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MMR (Money Market Rate) ตอป  
 

เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติยกเลิกสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแก
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด และ บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด และบริษัท
ไดรับชําระคืนเงินใหกูยืมดังกลาวครบถวนแลวในเดือนกันยายน 2553 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน        

บริษัทยอย        
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด -  -  87  - 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด -  -  174  - 

รวม -  -  261  - 

     



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท ซึชิโยชิสมบูรณโคเตทแซนด จํากัด 2,721 2,348 - - 
บริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด 276 542 - - 

รวม 2,997 2,890 - - 
        

เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน        

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - 234 20 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด - - 306 315 

รวม - - 540 335 

     
 

 

5 ลูกหน้ีการคา  
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
  

หมายเหตุ 
 31  มีนาคม 

2554 
 31 ธันวาคม 

2553 
 31 มีนาคม 

2554 
 31 ธันวาคม 

2553 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4  55,628 80,503 1,927 6,501 
กิจการอื่นๆ   1,255,050 1,054,064 466,584 411,079 

รวม   1,310,678 1,134,567 468,511 417,580 
       
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวิเคราะหอายุของลูกหน้ีการคา มีดังน้ี 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  

 
 31 มีนาคม 

2554 
 31 ธันวาคม 

2553 
 31 มีนาคม 

2554 
 31 ธันวาคม 

2553 
   (พันบาท) 
กิจการที่เกี่ยวของกัน       
ยังไมครบกําหนดชําระ   55,628 80,503 1,927 6,501 
เกินกําหนดชําระ :       

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

รวม   55,628 80,503 1,927 6,501 
       

กิจการอื่นๆ       
ยังไมครบกําหนดชําระ   1,250,477 1,041,173 466,184 406,705 
เกินกําหนดชําระ :       

นอยกวา 3 เดือน   2,876 11,770 400 3,902 
3 - 12 เดือน   1,697 1,121 - 472 
มากกวา 12  เดือน   - - - - 

สุทธิ   1,255,050 1,054,064 466,584 411,079 
       

รวม   1,310,678 1,134,567 468,511 417,580 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 30 วัน ถึง 90 วัน 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 31 มีนาคม 

2554 
 31 ธันวาคม 

2553 
 31 มีนาคม 

2554 
 31 ธันวาคม 

2553 
 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 106,439  122,771  42,276  41,369 
งานระหวางทํา 90,231 74,412 7,556 3,321 
วัตถุดิบ 142,013 136,330 52,365 24,984 
อะไหลและวัสดุโรงงาน 187,529 168,528 74,577 71,105 
สินคาระหวางทาง 42,160 45,162 466 16 
 568,372 547,203 177,240 140,795 
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (20,385)  (16,173) (3,961) (3,545) 

สุทธ ิ 547,987 531,030 173,279 137,250 
 

 

7 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554  2553 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 1,852,018  1,252,018 
ซื้อเงินลงทุน -  - 

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



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 
2553 มีดังนี้ 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

สัดสวนความเปนเจาของ 
  

ทุนชําระแลว 
  

วิธีราคาทุน 
 เงินปนผลรับสําหรับ 

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัทยอย                

บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียว
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 อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง 
โปรดักส จํากัด 

 
100 

  
100 

  
785,000 

  
785,000 

 
796,034 

  
796,034 

 
- 

 
- 

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

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 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554  2553 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 140,555 114,467 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 12,709  12,572 
รายไดเงินปนผล -  (3,000) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 153,264  124,039 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 และเงินปนผลรับสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
 

 สัดสวนความเปน
เจาของ 

 
ทุนชําระแลว 

 
วิธีราคาทุน 

 
วิธีสวนไดเสีย 

 เงินปนผลรับสําหรับ 
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
 2554 2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (รอยละ)  (พันบาท) 
บริษัทรวม             

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณโคเตท             
   แซนด จํากัด 21.25 21.25  72,000 72,000 15,300 15,300 33,800 32,143 - - 
บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด 20.00 20.00  150,000  150,000 30,807 30,807 119,464 108,412  - 3,000 
      46,107 46,107 153,264 140,555 - 3,000 

 

มูลคาเงินลงทุนในบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด ตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 คํานวณจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่จัดทําขึ้น
โดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 
 

มูลคาเงินลงทุนในบริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด ตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่จัดทําขึ้นโดย
ฝายบริหารและไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 
 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 

     งบการเงินรวม 
ช่ือบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ทุนชําระแลว อัตราสวนการถือหุน ราคาทุน 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
   2554 2553 2554  2553 
  (พันบาท) (รอยละ) (พันบาท) 
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ      
ออโตโมทีฟ จํากัด 

ผลิตและจําหนาย
อะไหลรถ 
ระบบเบรค 732,600 2.90 2.90 21,250 21,250 

บริษัท สมบูรณ โซมิคแมนู-
แฟคเจอริ่ง จํากัด 

ผลิตและจําหนาย
อะไหลรถ 

 
300,000 

 
1.80 

 
1.80 

 
5,401 

 
5,401 

รวม     26,651 26,651 
 
 

10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การซ้ือ จําหนายและโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553
มีดังน้ี 
   งบการเงิน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 7,077,733 2,166,267 
ซื้อเพ่ิม 191,183 1,939 
จําหนาย / ตัดจําหนาย (36,839) - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 7,232,077 2,168,206 
   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 7,914,476 2,231,289 
ซื้อเพ่ิม 885,365 30,423 
จําหนาย / ตัดจําหนาย (1,550) (1,550) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 8,798,291 2,260,162 
   



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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   งบการเงิน 
 งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

คาเสื่อมราคา   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 2,823,401 888,245 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด 110,563 42,853 
คาเส่ือมราคาสวนท่ีตีเพิ่ม 2,924 387 
คาเส่ือมราคาสวนท่ีจําหนาย / ตัดจําหนาย (35,484) - 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 2,901,404 931,485 
   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 3,294,015 1,105,402 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด 124,137 42,943 
คาเส่ือมราคาสวนท่ีตีเพิ่ม 1,752 542 
คาเส่ือมราคาสวนท่ีจําหนาย / ตัดจําหนาย (1,550) (1,550) 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 3,418,354 1,147,337 
   

มูลคาสุทธิตามบัญชี   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และวันที่ 1 มกราคม 2554 4,620,461 1,125,887 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 5,379,937 1,112,825 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 ท่ีดินของบริษัทยอยมูลคา 123.7 ลานบาท เปนท่ีดินท่ีบริษัทยอยยังไมไดรับโอน
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ซึ่งการโอนจะเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินดังกลาว 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษัทยอยมีเครื่องจักรซ่ึงไดมาภายใตสัญญาขายและเชาทางการเงินกลับคืน โดยมี
มูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 63.4 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 65.6 ลานบาท) 

บริษัทและบริษัทยอยไดนําท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรสวนใหญไปคํ้าประกันสินเช่ือท่ีไดรับจาก
ธนาคารพาณิชย 

ในระหวางป 2554 บริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของโครงการกอสรางอาคารและติดต้ัง
เครื่องจักรจํานวน 3.6 ลานบาท (2553: 4.1 ลานบาท) ตนทุนการกูยืมน้ีเปนตนทุนการกูยืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ีกูมา
เพื่อโครงการกอสรางโรงงานของบริษัทยอยแหงหน่ึง และเพื่อวัตถุประสงคท่ัวไปแตบริษัทไดนํามาใชใน
โครงการน้ี โดยคํานวณจากอัตราการต้ังข้ึนเปนทุนซึ่งเปนอัตราถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินกูยืมดังกลาวในอัตรา
รอยละ 3.68 ถึง 4.08 ตอป (2553: อัตรารอยละ 3.01 ถึง 4.99 ตอป) 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ในเดือนตุลาคมป 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดเคยประกาศฉบับท่ี 25/2549 อนุญาตใหกิจการท่ีใชวิธีตีราคาใหมใน
การคํานวณคาเส่ือมราคาท่ีบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยใหใชราคาทุนเดิมของสินทรัพยแทน
จํานวนท่ีตีราคาใหม  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณกําหนดให
รับรูคาเส่ือมราคาท่ีเกิดข้ึนในกําไรหรือขาดทุน   ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 สภา
วิชาชีพบัญชีไดออกประกาศ (ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2554) ใหกิจการ
สามารถใชวิธีท่ีเคยถือปฏิบัติกอนหนาน้ีตอไปไดอีกไมเกิน 5 ป บริษัทและบริษัทยอยไดตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติ
ตามประกาศ อยางไรก็ตามคาเส่ือมราคาจะคํานวณจากมูลคาท่ีตีราคาใหม  กําไรสุทธิและกําไรตอหุนของผูถือ
หุนจะมีการเปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้: 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 

 2554  2553  2554  2553 
กําไรสําหรับงวดลดลง (พันบาท) 2,294  2,923  542  386 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานลดลง (บาท) 0.01  0.01  0.01  0.01 

 
11 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน เปนท่ีดินท่ีไมไดใชในการดําเนินงานของบริษัทยอย ซึ่งไดถูกนําไปวางเปน
หลักประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทบางสวน ซึ่งมีมูลคายุติธรรมจากการประเมินของผูประเมินอิสระ เมื่อวันท่ี 
9 สิงหาคม 2553 เปนจํานวนเงิน 114.94 ลานบาท 
 

12 เจาหน้ีการคา  
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
  

หมายเหตุ 
 31  มีนาคม 

2554 
 31 ธันวาคม 

2553 
 31 มีนาคม 

2554 
 31 ธันวาคม 

2553 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4  2,997 2,890 261  - 
กิจการอื่นๆ   1,173,984 1,061,894 387,821 348,529 

รวม   1,176,981 1,064,784 388,082 348,529 
       
 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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13 ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน  
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 31  มีนาคม 
2554 

 31 ธันวาคม 
2553 

 31 มีนาคม 
2554 

 31 ธันวาคม 
2553 

 

 (พันบาท)  

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ         

ผลประโยชนพนักงานระยะยาวอ่ืน 106,037  102,412  48,368  46,616  
          

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 2554  2553  2554  2553  

 (พันบาท)  

รายจายในงบกาํไรขาดทุนสําหรับ        

ผลประโยชนพนักงานระยะยาวอ่ืน 3,625  3,392  1,752  1,630  
 
กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 
มกราคม 2554 ผลกระทบตองบการเงินไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (จ) ตามท่ีกลาวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (จ) กลุมบริษัทไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานใหมโดยการปรับยอนหลัง และไดปรับงบ
การเงินปกอนแลว  
 

กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนด
ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณและผลประโยชนระยะยาวอื่น
แกพนักงานตามสิทธิและอายุงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ  
   วันท่ี 1 มกราคม 

 
102,412 

  
90,219 

  
46,616 

  
40,853 

ผลประโยชนจายโดยโครงการ     -  (344)      -  (94) 
ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบ้ีย 3,625  3,392  1,752  1,630 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ  
   วันที่ 31 มีนาคม 106,037  93,267  48,368  42,389 

 
คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ตนทุนบริการปจจุบัน 2,415  2,329  1,200  1,152 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 1,210  1,063  552  478 

รวม 3,625  3,392  1,752  1,630 
 

คาใชจายท่ีรับรูในรายการตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ตนทุนขาย 2,157  2,049  411  406 
คาใชจายในการบริหาร 1,468  1,343  1,341  1,224 

รวม 3,625  3,392  1,752  1,630 
 

ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธถีวัเฉลี่ย
ถวงนํ้าหนัก) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 31 
มีนาคม 

2554 

 31 
ธันวาคม

2553 

 31 
มีนาคม 

2554 

 31 
ธันวาคม

2553 
 (รอยละ) 
อัตราคิดลด  4.75  4.75  4.75  4.75 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 
โครงการบําเหน็จบํานาญเพ่ิมข้ึนในอนาคต 2.50  2.50  2.50  2.50 

 

 ขอสมมุติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามขอมูลทางสถิติท่ีเผยแพรท่ัวไปและตารางมรณะ 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
สวนท่ีหมุนเวียน        

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร       
สวนที่ไมมีหลักประกัน 10  -  - - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
- ต๋ัวสัญญาใชเงิน 

  
 

 
  

สวนที่ไมมีหลักประกัน -  861  - - 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 10 

 
861 

 
- - 

       

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสตรีซีท       
สวนที่ไมมีหลักประกัน 9,998  26,520  - - 

       

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

      

สวนที่มีหลักประกัน 268,612  255,996  97,479 94,414 
       

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ่งป 16,789 

 
16,710 

 
956 1,094 

รวม 295,409 300,087 98,435 95,508 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
สวนท่ีไมหมุนเวียน       
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       
สวนที่มีหลักประกัน 2,375,315  2,083,737  753,311 778,557 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 38,417 41,553 925 20 
รวม 2,413,732 2,125,290 754,236 778,577 
     

หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระได
ดังน้ี 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม  31 มีนาคม  31 ธันวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป  278,620  283,377  97,479  94,414 
ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 1,692,618  1,528,066  533,692 560,114 
ครบกําหนดหลังจากหาป 682,697  555,671  219,619  218,443 

รวม 2,653,935  2,367,114  850,790  872,971 
 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสตรีซีทมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MMR (Money Market Rate) ตอป 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษัทยอยแหงหน่ึงกับธนาคารในประเทศแหงหน่ึงมีขอจํากัดวาจะจายเงินปนผลได
ตอเมื่อไมกระทบตอการรักษาสัดสวนหนี้ตอทุน ความสามารถในการชําระหน้ี และเงื่อนไขอื่นๆตามท่ีธนาคาร
กําหนด  
 

เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2553 บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาปรับโครงสรางวงเงินสินเช่ือใหมกับธนาคารใน
ประเทศแหงหน่ึง ประกอบดวยวงเงินกูยืมระยะยาวและเงินกูยืมระยะส้ัน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดําเนินงานและโครงการลงทุนใหมในอนาคต วงเงินสินเช่ือใหมมีมูลคารวม 3,804 ลานบาท และมีอายุสัญญา 8 
ป ท้ังน้ี บริษัทและบริษัทยอยไดชําระคืนเงินกูระยะยาวท่ีเหลืออยูกับธนาคารผูใหกูเดิมแลวท้ังจํานวนดวยเงิน
สินเช่ือใหม เพื่อปดสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารดังกลาว 
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เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2553 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) มูลคาสัญญา 500 
ลานบาท อายุสัญญา 8 ป เพื่อบริหารความเส่ียงจากตนทุนทางการเงินของเงินกูระยะยาวของบริษัทมูลคา 901 
ลานบาท สัญญาน้ีมีผลบังคับใชในวันท่ี 29 กันยายน 2553 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมดังกลาวที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 239 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2553: 894 ลานบาท) 
 

วงเงินสินเช่ือระยะยาวใหมคํ้าประกันโดยท่ีดินสวนใหญพรอมส่ิงปลูกสราง และเครื่องจักรสวนใหญของบริษัท
และบริษัทยอย 
 

ตามสัญญาปรับโครงสรางวงเงินสินเช่ือใหม บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขระหวางการใชสินเช่ือ 
เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน ตามท่ีกําหนดในสัญญา  
 

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคมและ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2554  31 ธันวาคม 2553 

 เงินตน  ดอกเบี้ย  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ย  ยอดชําระ 
 (พันบาท) 
ครบกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 16,789 2,144 18,933 16,710 2,945 19,655 
ครบกําหนดชาํระหลังจากหนึ่งป
แตไมเกินหาป 

 
38,417 

 
1,724 

 
40,141 

 
41,553 

 
3,897 

 
45,450 

ครบกําหนดชาํระหลังจากหาป - - - - - - 

รวม 55,206 3,868 59,074 58,263 6,842 65,105 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2554  31 ธันวาคม 2553 

 เงินตน  ดอกเบี้ย  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ย  ยอดชําระ 
 (พันบาท) 
ครบกําหนดชาํระภายในหนึ่งป 956 170 1,126 1,094 155 1,249 
ครบกําหนดชาํระหลังจากหนึ่งป
แตไมเกินหาป 925 80 1,005 

 
20 

 
3 

 
23 

ครบกําหนดชาํระหลังจากหาป - - - - - - 

รวม 1,881 250 2,131 1,114 158 1,272 
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บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพ่ือเชายานพาหนะใชในการดําเนินงานของกิจการ
โดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ถึง 5 ปและสัญญา
ดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได 

 

 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
เปนสกุลเงินบาท 
 

15 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทดําเนินกิจการหลักในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตและจําหนายช้ินสวนยานยนต ดังน้ันฝายบริหารจึง
พิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 
 

สวนงานภูมิศาสตร 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวา กลุมบริษัทมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
 

16 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 คํานวณจากกําไร
สําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวดโดย 
แสดงการคํานวณดังน้ี 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท / พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท    
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 212,546 199,915 125,891 103,647 

จํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว 339,923  300,000 339,923  300,000 

        

กําไรตอหุน(ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 0.63  0.67  0.37  0.35 
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17 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   31 มีนาคม 

2554 
 31 ธันวาคม 

2553 
 31 มีนาคม 

2554 
 31 ธันวาคม 

2553 
   (ลานบาท) 
ภาระผูกพันรายจายฝายทุน       

สัญญาท่ียังไมไดรับรู       
ท่ีดิน   55.4 55.4 - - 
เครื่องจักรและอุปกรณ   92.0 303.7 - - 
สินทรัพยไมมีตัวตน  0.3 0.3 0.3 0.3 
งานกอสรางอาคาร  129.0 144.4 0.9 1.6 

รวม   276.7 503.8 1.2 1.9 
 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได         

ภายในหนึ่งป   17.4 23.2 8.7 15.6 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป  15.7 24.8 7.2 18.2 
หลังจากหาป  - - - - 

รวม  33.1 48.0 15.9 33.8 
 

ภาระผูกพันอื่นๆ         

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร   60.0 48.0 13.3 13.3 

รวม  60.0 48.0 13.3 13.3 
 

บริษัทไดทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึง
โดยบริษัทตองจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.5 ของตนทุนกระบวนการกลึง โดยไมรวมตนทุนวัตถุดิบ
สําหรับสินคาท่ีบริษัทผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ป โดยสิ้นสุดในป 2558 และบริษัทมีสิทธิตอสัญญาไดอีกเปน
ระยะเวลา 5 ป 
 

บริษัทไดทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทอีกแหงหน่ึงในตางประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็ก
ทุบข้ึนรูปโดยบริษัทตองจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 3 ของตนทุนกระบวนการทุบข้ึนรูป โดยไมรวม
ตนทุนวัตถุดิบสําหรับสินคาท่ีบริษัทผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ป โดยสิ้นสุดในป 2557 และบริษัทมีสิทธิตอ
สัญญาไดอีกเปนระยะเวลา 5 ป 
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บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทําสัญญาความชวยเหลือดานเทคนิคกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตงานกลึงโดยบริษัทยอยตองจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.5 ของตนทุนกระบวนการกลึงโดยไมรวม
ตนทุนวัตถุดิบสําหรับสินคาท่ีบริษัทยอยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ป โดยส้ินสุดในป 2557 และบริษัทยอยมี
สิทธิตอสัญญาไดอีกเปนระยะเวลา 5 ป 
 

บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงไดทําสัญญาความชวยเหลือดานเทคนิคกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ เพื่อ
กระบวนการผลิตงานหลอโดยบริษัทยอยตองจายคาธรรมเนียมเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 1 ลานเยน สัญญา
มีอายุ 5 ป โดยส้ินสุดในป 2553 และบริษัทยอยมีสิทธิตอสัญญาไดอีกเปนระยะเวลา 5 ป 
 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอัตราดอกเบ้ีย
ของเงินกูระยะยาวมูลคาสัญญา 475 ลานบาท จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเปนอัตราคงท่ีตามท่ีระบุไวในสัญญา 
 

18 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 

เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน มีมติอนุมัติเรื่องดังตอไปนี้ 
 
(1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 มีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2553 สําหรับ

ผลการดําเนินงานของป 2553 ในอัตราหุนละ 0.90 บาท  คิดเปนจํานวนเงิน 290 ลานบาท ซึ่งเปนการจาย
จากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ท้ังจํานวน โดยมีการจายเงินปนผลระหวางกาลเม่ือวันท่ี 19 
สิงหาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท เปนจํานวนเงิน 120 ลานบาท คงเหลืออัตราหุนละ 0.50 บาท คิด
เปนจํานวนเงิน 170 ลานบาท โดยมีกําหนดจายในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2554 
 

(2) อนุมัติใหมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 
76,713 หุน จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 หุน เปนทุนจดทะเบียนใหม 339,923,287 หุน มูลคาท่ีตรา
ไวหุนละ 1 บาท 

 

(3) อนุมัติใหมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,800,000 หุน ใหแกพนักงานท่ีอยูในระดับผูบริหาร
ระดับสูงของกลุมบริษัท (รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท) ภายใตโครงการเสนอขาย
หลักทรัพยใหแกพนักงานท่ีอยูในระดับผูบริหารระดับสูงของกลุมบริษัท 
 

(4) อนุมัติใหมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 1,800,000 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 
1,800,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 339,923,287 บาท เปนทุนจดทะเบียน
ใหมจํานวน 341,723,287 บาท เพื่อรองรับโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานท่ีอยูในระดับ
ผูบริหารระดับสูงดังกลาว 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้ ณ วันท่ีรายงาน 
เนื่องจากยังไมมีการบังคับใช  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังตอไปนี้กําหนดใหถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม ในปดังตอไปนี้  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปท่ีมีผล
บังคับใช 

   
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 2556 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
2556 

 

ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
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