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หมายเหตุ สารบัญ 
  
1 ขอมูลท่ัวไป 
2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
4 รายการกับบุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 
5 ลูกหนี้การคา  
6 สินคาคงเหลือ 
7 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
8 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
9 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
10 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
12 เจาหน้ีการคา 
13 ภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน 
14 หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 ทุนเรือนหุน 
16 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
17 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 
18 เงินปนผล 
19 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน 
20 เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
21 
22 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียังไมไดใช 
การจัดประเภทรายการใหม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 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 
 
ผูถือหุนรายใหญในระหวางงวด ไดแก บริษัท สมบูรณ โฮลดิ้ง จํากัด (ถือหุนรอยละ 25.49) ซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ัง
ข้ึนในประเทศไทย และกลุมตระกูลกิตะพาณิชย (ถือหุนรอยละ 24.44)  
 
บริษัทดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษัทยอย ณ 
วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีดังน้ี 
 
  ประเทศ  
ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ ที่กิจการจัดต้ัง บริษัทถือหุนรอยละ 
   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
   2554 2553 
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด ผลิตและจําหนาย

ช้ินสวนยานยนต 
ไทย 100 100 

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด ผลิตและจําหนาย
ช้ินสวนยานยนต 

ไทย 100 100 

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด ผลิตและจําหนาย
ช้ินสวนยานยนต 

ไทย 100 100 
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35 B2 เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 
 
(ก) เกณฑการถือปฏิบัติ 
  
 งบการเงินระหวางกาลนี้นําเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานเพ่ือใชในประเทศไทย และจัดทําเปนภาษาไทย  

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษไดจัดทําข้ึนเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินท่ีไมคุนเคยกับภาษาไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นในรูปแบบยอและตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง 
งบการเงินระหวางกาล รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภา
วิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีเก่ียวของ และตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปของประเทศไทย 
 
งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
งบการเงินนี้มิไดรวมขอมูลทางการเงินท้ังหมดตามขอกําหนดสําหรับงบการเงินประจําปแตเนนการใหขอมูลท่ี
เกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อไมใหซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดเคยนําเสนอรายงานไปแลว 
ดังน้ัน การอานงบการเงินระหวางกาลน้ีจึงควรอานควบคูกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 
ระหวางป 2553 และ 2554 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่ง
เก่ียวของกับการดําเนินงานของกลุมบริษัท และมีผลบังคับใชต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 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  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง 
  
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 
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 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 17/2554 การปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงสําหรับผลประโยชนระยะ

ยาวอื่นของพนกังาน 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 18/2554 การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม 
 
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมนั้น มีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบัญชีของกลุมบริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 ยกเวน
การเปล่ียนแปลงดังกลาว นโยบายบัญชีและวีธีการคํานวณท่ีใชในงบการเงินระหวางกาลน้ี เปนไปในแนวทาง
เดียวกันกับการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมขางตน ระหวางป 2553 สภาวิชาชีพบัญชีได
ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2556 เปนตนไป และไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินระหวางกาลน้ี   มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมดังกลาวไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 21 

 

 (ข) สกุลเงินที่นําเสนองบการเงิน  
 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําและแสดงหนวยเงินตราเปนเงินบาท ขอมูลทางการเงินท้ังหมดมีการปดเศษใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแสดงเปนหลักพันบาท ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอื่น 

 

 (ค) การประมาณการและใชวิจารณญาณ 
 
ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาลนี้เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชวิจารณญาณ 
การประมาณและขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน
จํานวนเงินท่ีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางจากท่ีประมาณไว 
 
ยกเวนการเปดเผยดังตอไปนี้ ในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล ผูบริหารไดมีการใชวิจารณญาณอยางมีนัยสําคัญใน
การถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท และแหลงขอมูลสําคัญของความไมแนนอนในการประมาณการ
ซึ่งถือปฏิบัติเชนเดียวกันในการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 การเปลี่ยนแปลงสวนใหญ
เกิดจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 
 
การใชวิจารณญาณ 

 
การใชวิจารณญาณสําหรับการถือปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีใหม ซึ่งมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอจํานวนเงินท่ี
รับรูในงบการเงินระหวางกาลมีดังตอไปนี้ 
 
การจัดประเภทคลังสินคาสวนท่ีใหเชา 
 
กลุมบริษัทไดแบงใหเชาคลังสินคาท่ีวางแตมิไดจัดคลังสินคาดังกลาวเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เนื่องจาก
กลุมบริษัทมิไดมีวัตถุประสงคท่ีจะถือไวเพื่อหาประโยชนจากการเพ่ิมข้ึนของมูลคาของสินทรัพยในระยะยาวหรือ
เพื่อใหเชา ดังน้ันจึงจัดสินทรัพยดังกลาวเปนสินทรัพยใหเชาในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การประมาณการ 
 

การวัดมูลคาหน้ีสินโครงการผลประโยชนพนักงานท่ีกําหนดไว 
 

การคํานวณหนี้สินโครงการผลประโยชนพนักงานที่กําหนดไวนั้นออนไหวตอสมมุติฐานของอัตราคิดลด 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนและอัตรามรณะ ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 13 

 

3 0 Bการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 
 

(ก) 5Bภาพรวม 
 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม
ตามท่ี กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 กลุมบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้  
 

• การนําเสนองบการเงิน 
• การบัญชีเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 
• การบัญชีเกี่ยวกับอสังหาริมทรพัยเพ่ือการลงทุน 
• การบัญชีเกี่ยวกับตนทุนการกูยืม 
• การบัญชีเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนพนักงาน 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายละเอียดของนโยบายการบัญชีใหมท่ีถือปฏิบัติโดยกลุมบริษัทและผลกระทบตองบการเงินไดกลาวรวมใน  
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (ข) ถึง 3 (จ) ดังตอไปนี้ ผลกระทบตองบการเงิน 2554 และ 2553 สรุปไดดังน้ี 
 

    งบการเงิน 

งบการเงิน 2553  งบการเงินรวม   เฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2553  2553 

  (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 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลจากการปรับยอนหลงั    
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 19      
  เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน 3จ (102,412) (46,616) 

สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2553 – ปรับปรุงใหม  4,072,771 2,960,350 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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    งบการเงิน 

  งบการเงินรวม   เฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2553  2553 

  (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ     

    วันที่ 30 มิถุนายน 2553     

กําไรสําหรับงวด ตามท่ีรายงานในงวดกอน  177,898 102,937 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลจากการปรับยอนหลงั    
มาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 19      
  เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน 3จ (3,048) (1,537) 

กําไร-ปรับปรุงใหม     174,850 101,400 

กําไรตอหุนลดลง     
- ข้ันพื้นฐาน (บาท)  (0.01)  (0.01) 

 

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด     

    วันที่ 30 มิถุนายน 2553     

กําไรสําหรับงวด ตามท่ีรายงานในงวดกอน  380,861 208,120 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลจากการปรับยอนหลงั    
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19      
  เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน 3จ (6,097) (3,073) 

กําไร-ปรับปรุงใหม  374,764 205,047 

กําไรตอหุนลดลง     
- ข้ันพื้นฐาน (บาท)  (0.02)  (0.01) 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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    งบการเงิน 

งบการเงิน 2554  งบการเงินรวม   เฉพาะกิจการ 
 หมายเหตุ 2554  2554 

  (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุ     
   วันที่ 30 มิถุนายน 2554     
กําไรสําหรับงวดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ซึ่งรวมผลของการถอืปฏิบัติ     
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16      
  เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 3ค 891 (420) 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19      

     เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน 3จ (2,828)  (1,752) 

กําไรสําหรับงวดลดลง  (1,937) (2,172) 

กําไรตอหุนลดลง     
- ข้ันพื้นฐาน (บาท)  (0.01)  (0.01) 

 
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด     
   วันที่ 30 มิถุนายน 2554     
กําไรสําหรับงวดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ซึ่งรวมผลของการถอืปฏิบัติ     
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16      
  เรื่อง ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 3ค 1,782 (840) 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19      

     เรื่อง ผลประโยชนพนักงาน 3จ (6,453) (3,504) 

กําไรสําหรับงวดลดลง  (4,671) (4,344) 

กําไรตอหุนลดลง     
- ข้ันพื้นฐาน (บาท)  (0.01)  (0.01) 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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(ข) 6 Bการนําเสนองบการเงิน  
 

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน ภายใต
ขอกําหนดของมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม งบการเงินประกอบดวย  

 
• งบแสดงฐานะการเงิน 
• งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
• งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
• งบกระแสเงินสด และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
ท้ังน้ีเปนผลใหกลุมบริษัทแสดงการเปลี่ยนแปลงของสวนของผูถือหุนท้ังหมดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุน และแสดงการเปลี่ยนแปลงท้ังหมดท่ีไมใชสวนของผูถือหุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยกอนหนาน้ีการ
เปลี่ยนแปลงท้ังหมดดังกลาวแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
 
ขอมูลเปรียบเทียบไดมีการนําเสนอใหมเพื่อให เปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหม                  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีผลกระทบตอการนําเสนองบการเงินเทาน้ัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไร
หรือกําไรตอหุน 
 

(ค) 7Bการบัญชีเกี่ยวกบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ในการระบุ
และบันทึกบัญชีตนทุนและคาเสื่อมราคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
 
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และมีผลกระทบตอกลุมบริษัท ดังนี้ (ก) 
การกําหนดคาเส่ือมราคา ตองพิจารณาแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อแตละสวนประกอบนั้นมีสาระสําคัญ (ข) 
มูลคาคงเหลือของท่ีดิน อาคารและอุปกรณตองมีการประมาณดวยมูลคาท่ีกิจการคาดวาจะไดรับในปจจุบันจาก
สินทรัพยนั้น หากมีอายุและสภาพท่ีคาดวาจะไดรับในปจจุบันเมื่อสิ้นสุดอายุการใชประโยชน นอกจากน้ีตองมีการ
สอบทานมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนอยางนอยทุกสิ้นป 
 
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือปฏิบัติโดยวิธีเปลี่ยนทันทีตามท่ีกําหนดในวิธีปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐาน
ฉบับปรับปรุงใหมดังกลาว 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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(ง) 8Bการบัญชีเกี่ยวกบัตนทุนการกูยืม 
 

กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ตนทุนการกูยืม 
 

ภายใตมาตรฐานฉบับปรับปรุง ตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ี
เขาเงื่อนไขเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพยนั้น ท้ังน้ีมาตรฐานฉบับเดิมตนทุนการกูยืมดังกลาวสามารถ
บันทึกเปนคาใชจายในงวดเม่ือเกิดข้ึนหรือถือรวมเปนราคาทุนของสินทรัพย  

 
นโยบายการบัญชีภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 เดิมของกลุมบริษัท บันทึกตนทุนการกูยืมท่ีเกี่ยวของโดยตรง
กับการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ีเขาเงื่อนไขเปนสวนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย ดังน้ันการ 
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับปรับปรุงใหมจึงไมมีผลกระทบตอกําไรหรือกําไรตอหุน 
 

(จ) 9Bการบัญชีเกี่ยวกบัผลประโยชนพนักงาน 
  

กลุมบริษัทไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน  
 
ภายใตนโยบายการบัญชีใหม หนี้สินของกลุมบริษัทเกี่ยวกับผลประโยชนหลังออกจากงาน  และหนี้สิน
ผลประโยชนระยะยาวอื่นไดบันทึกในงบการเงิน ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไวซึ่งคํานวณโดย
นักคณิตศาสตรประกันภัยทุกป ท่ีผานมาหน้ีสินเหลาน้ีรับรูเมื่อจะตองจายชําระ  
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไดถือปฏิบัติโดยวิธีปรับยอนหลัง งบการเงิน 2553 ของกลุมบริษัท ซึ่งรวม
ในงบการเงินของกลุมบริษัทในป 2554 เพื่อวัตถุประสงคในการเปรียบเทียบนั้นไดปรับปรุงแลว  
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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4 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับกลุมบริษัท 
หากกลุมบริษัทมีอํานาจควบคุมหรือควบคุมรวมกันทั้งทางตรงและทางออมหรือมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญ
ตอบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุมบริษัทมี
การควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอยางมีสาระสําคัญเดียวกัน การเกี่ยวของกันนี้อาจเปนรายบุคคลหรือ
เปนกิจการ 
 
ความสัมพันธท่ีมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 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   
   
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการที ่เกี ่ยวของกันสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี               
30 มิถุนายน 2554 และ 2553 สรุปไดดังน้ี 
 

 นโยบายการกําหนดราคา งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2554  2553 

  (ลานบาท) 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
ขายสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด 35.5  43.0 

คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ  11.9  10.9 
 

 นโยบายการกําหนดราคา งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2554  2553 

  (ลานบาท) 

บริษัทยอย     
คาสาธารณูปโภครับ 11Bราคาใกลเคียงทุน 4.3  4.4 
ดอกเบ้ียรับ 12Bราคาท่ีตกลงตามสัญญา 2.9  8.7 
รายไดคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการ 13Bราคาท่ีตกลงตามสัญญา 34.2  29.6 
ขายเศษจากการผลิต ราคาตลาด 0.5  1.9 
ซื้อสินคา 14Bราคาใกลเคียงราคาตลาด 0.1  0.3 
คาสาธารณูปโภคจาย 15Bราคาใกลเคียงทุน 0.3  0.4 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
ขายสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด 0.8  2.6 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ  11.7  10.7 
     



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 นโยบายการกําหนดราคา งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2554  2553 
  (ลานบาท) 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
ขายสินคา ราคาใกลเคียงราคาตลาด 70.7  86.3 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ  25.3  21.6 

 

 นโยบายการกําหนดราคา งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2554  2553 

  (ลานบาท) 
บริษัทยอย     
คาสาธารณูปโภค ราคาใกลเคียงทุน 9.1  8.9 
ดอกเบ้ียรับ 16Bราคาท่ีตกลงตามสัญญา 5.5  17.2 
รายไดคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการ 17Bราคาท่ีตกลงตามสัญญา 68.3  59.2 
ขายเศษจากการผลิต ราคาตลาด 1.9  3.1 
ซื้อสินคา 18Bราคาใกลเคียงราคาตลาด 0.3  0.7 
คาสาธารณูปโภคจาย 19Bราคาใกลเคียงทุน 0.6  0.7 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
ขายสินคา 20Bราคาใกลเคียงราคาตลาด 0.8  5.1 
คาตอบแทนผูบริหารสําคัญ  25.0  21.3 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 มีดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2554  2553  2554  2553 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา        

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - - 767 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด - - - 737 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด 70,836 80,503 4,238 4,997 

รวม 70,836 80,503 4,238 6,501 
 

ลูกหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน        

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - - 25,952 17,820 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด - - 15,164 13,708 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด - - 4,241 4,549 
กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน 
บริษัท ออโตโมทีฟโปรดักส อิมปอรต แอนด 
   เอ็กซปอรต เซ็นเตอร จาํกัด 

 
 

103 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
บริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด 128 128 - - 

รวม 231 128 45,357 36,077 
     

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย        

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

รวม - - 310,000 310,000 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 
มีดังน้ี 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553 
 (พันบาท) 
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย   

ณ วันท่ี 1 มกราคม  310,000 263,000 
เพิ่มข้ึน 620,000 556,000 
ลดลง (620,000) (546,000) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 310,000 273,000 
 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย   

ณ วันท่ี 1 มกราคม  - 528,636 
เพิ่มข้ึน - - 
ลดลง - (4,700) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน - 523,936 
 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MMR (Money Market Rate) ตอป  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน        

บริษัทยอย        
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด -  -  8  - 

กิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท ซึชิโยชิสมบูรณโคเตทแซนด จํากัด 4,437 2,348 - - 
บริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด 528 542 - - 

รวม 4,965 2,890 8 - 
        

เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน        

บริษัทยอย     
บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด - -    205 20 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด - - 280 315 
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด - - 8 - 

รวม - - 493 335 

 
5 ลูกหน้ีการคา  

 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ  2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4  70,836 80,503 4,238 6,501 
กิจการอื่นๆ   1,053,849 1,054,064 376,650 411,079 

รวม   1,124,685 1,134,567 380,888 417,580 

 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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การวิเคราะหอายุของลูกหนี้การคา มีดังน้ี 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
   2554  2553  2554  2553 

   (พันบาท) 

กิจการที่เกี่ยวของกัน       
ยังไมครบกําหนดชําระ   70,836 80,503 4,238 6,501 
เกินกําหนดชําระ :       
นอยกวา 3 เดือน   - - - - 
3 - 12 เดือน   - - - - 
มากกวา 12  เดือน   - - - - 

รวม   70,836 80,503 4,238 6,501 
       

กิจการอื่นๆ       
ยังไมครบกําหนดชําระ   1,048,736 1,041,173 376,650 406,705 
เกินกําหนดชําระ :       
นอยกวา 3 เดือน   3,287 11,770 - 3,902 
3 - 12 เดือน   1,826 1,121 - 472 
มากกวา 12  เดือน   - -    - - 

รวม   1,053,849 1,054,064 376,650 411,079 

       
รวม   1,124,685 1,134,567 380,888 417,580 

 
โดยปกติระยะเวลาการใหสินเช่ือแกลูกคาของกลุมบริษัท มีระยะเวลาต้ังแต 30 วัน ถึง 90 วัน 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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6 สินคาคงเหลือ 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

สินคาสําเร็จรูป 144,643  122,771  61,204  41,369 
งานระหวางทํา 96,965 74,412 4,285 3,321 
วัตถุดิบ 266,885 136,330 134,624 24,984 
วัสดุโรงงาน 106,679 80,286 40,065 33,155 
สินคาระหวางทาง 22,810 45,162 108 16 
 637,982 458,961 240,286 102,845 
หัก คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (22,223)  (16,173) (4,600) (3,545) 

สุทธ ิ 615,759 442,788 235,686 99,300 

 
7 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553 

 (พันบาท) 
ณ วันท่ี 1 มกราคม 140,555 114,467 
สวนแบงกําไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 10,861  23,287 
รายไดเงินปนผล (5,571)  (3,000) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 145,845  134,754 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 และเงินปนผลรับสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 มีดังนี้ 
 

     งบการเงินรวม     
 สัดสวนความเปน        เงินปนผลรับสําหรับ 
 เจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  วิธีสวนไดเสีย  งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 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          33,397  32,143 1,530 - 
บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด 20.00 20.00  150,000  150,000 30,807 30,807 112,448 108,412  4,041 3,000 
      46,107 46,107 145,885 140,555 5,571 3,000 

 
 

มูลคาเงินลงทุนในบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด ตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554     
ที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 
 

มูลคาเงินลงทุนในบริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด ตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ที่จัดทําขึ้นโดย
ฝายบริหารและไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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8 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553 

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 1,852,018  1,252,018 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับแตละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 มี
ดังนี้ 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       เงินปนผลรับสําหรับ 
บริษัทยอย สัดสวนความเปนเจาของ  ทุนชําระแลว  วิธีราคาทุน  งวดหกเดอืนสิน้สุดวันที่ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 
 2554  2553  2554  2553  2554  2553  2554  2553 
 (รอยละ) (พันบาท) 
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 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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  9 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
 

     งบการเงินรวม 
ช่ือบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ทุนชําระแลว อัตราสวนการถือหุน ราคาทุน 

   30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน  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 อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 
 

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

11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

การซ้ือ จําหนาย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553    
มีดังน้ี 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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   งบการเงิน 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 7,077,733 2,166,267 
ซื้อเพ่ิม 308,902 9,176 
จําหนาย / ตัดจําหนาย (52,012) - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 7,334,623 2,175,443 
   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 7,914,476 2,231,289 
ซื้อเพ่ิม 1,515,219 223,723 
จําหนาย / ตัดจําหนาย (29,022) (1,630) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 9,400,673 2,453,382 
 

คาเส่ือมราคา   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 2,823,401 888,245 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 225,441 86,539 
คาเสื่อมราคาสวนท่ีตีเพ่ิม 4,880 777 
คาเสื่อมราคาสวนท่ีจําหนาย / ตัดจําหนาย (37,619) - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 3,016,103 975,561 
   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 3,294,015 1,105,402 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด 245,243 85,984 
คาเสื่อมราคาสวนท่ีตีเพ่ิม 4,916 1,089 
คาเสื่อมราคาสวนท่ีจําหนาย / ตัดจําหนาย (32,831) (1,550) 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 3,511,343 1,190,925 
   

มูลคาสุทธิตามบัญชี   

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 5,889,330 1,262,457 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 ท่ีดินของบริษัทยอยมูลคา 123.7 ลานบาท เปนท่ีดินท่ีบริษัทยอยยังไมไดรับโอน
กรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ซึ่งการโอนจะเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินดังกลาว 
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทยอยมีเครื่องจักรซึ่งไดมาภายใตสัญญาขายและเชาทางการเงินกลับคืน โดยมีมูลคา
สุทธิตามบัญชีเปนจํานวนประมาณ 62.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 65.6 ลานบาท) 
 
บริษัทและบริษัทยอยไดนําท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเครื่องจักรสวนใหญไปคํ้าประกันสินเช่ือท่ีไดรับจาก
ธนาคารพาณิชย 
 
ในระหวางป 2554 บริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของโครงการกอสรางอาคารและติดต้ัง
เครื่องจักรจํานวน 10.3 ลานบาท (2553: 4.1 ลานบาท) ตนทุนการกูยืมน้ีเปนตนทุนการกูยืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ีกูมาเพ่ือ
โครงการกอสรางโรงงานของบริษัทยอยแหงหน่ึง และเพื่อวัตถุประสงคท่ัวไปแตบริษัทไดนํามาใชในโครงการน้ี 
โดยคํานวณจากอัตราการตั้งข้ึนเปนทุนซ่ึงเปนอัตราถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินกูยืมดังกลาวในอัตรารอยละ 3.43 
ถึง 4.43 ตอป (31 ธันวาคม 2553: อัตรารอยละ 3.01 ถึง 4.99 ตอป) 
 
ในเดือนตุลาคมป 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดเคยประกาศฉบับท่ี 25/2549 อนุญาตใหกิจการท่ีใชวิธีตีราคาใหมในการ
คํานวณคาเส่ือมราคาท่ีบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนโดยใหใชราคาทุนเดิมของสินทรัพยแทนจํานวนท่ีตี
ราคาใหม  มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณกําหนดใหรับรู                 
คาเส่ือมราคาท่ีเกิดข้ึนในกําไรหรือขาดทุน   ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 สภาวิชาชีพ
บัญชีไดออกประกาศ (ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2554) ใหกิจการสามารถใชวิธี
ท่ีเคยถือปฏิบัติกอนหนาน้ีตอไปไดอีกไมเกิน 5 ป บริษัทและบริษัทยอยไดตัดสินใจท่ีจะปฏิบัติตามประกาศ อยางไร
ก็ตามคาเส่ือมราคาจะคํานวณจากมูลคาท่ีตีราคาใหม กําไรสุทธิและกําไรตอหุนของผูถือหุนจะมีการเปลี่ยนแปลง
ดังตอไปนี้: 

 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี  สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน  30 มิถุนายน 

 2554  2553  2554  2553 
        

กําไรสําหรับงวดลดลง (พันบาท) 4,927  4,880         1,089      777 
กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานลดลง (บาท) 0.02  0.02          0.01  0.01 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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12 เจาหน้ีการคา  
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ   
   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 หมายเหตุ  2554  2553  2554  2553 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 4  4,965 2,890 8  - 
กิจการอื่นๆ   1,082,370 1,061,894 412,523 348,529 

รวม    1,087,335 1,064,784 412,531 348,529 

       
13 1Bภาระผูกพันของผลประโยชนพนักงาน  
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสําหรับ 

       

โครงการผลประโยชน 108,865  102,412  50,120  46,616 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุน 
รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

      

โครงการผลประโยชน 3,626  3,392  1,753  1,630 
        

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 

งบกําไรขาดทุน 
รับรูในกําไรหรือขาดทุน 

      

โครงการผลประโยชน 7,251  6,784  3,504  3,260 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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กลุมบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เรื่องผลประโยชนพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 
มกราคม 2554 ผลกระทบตองบการเงินไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 (จ) ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 3 (จ) กลุมบริษัทไดเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานใหมโดยการปรับยอนหลัง และไดปรับงบ
การเงินปกอนแลว  
 
กลุมบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและบําเหน็จบํานาญพนักงานตามขอกําหนด
ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผลประโยชนเมื่อเกษียณและผลประโยชนระยะยาวอื่นแก
พนักงานตามสิทธิและอายุงาน 

  
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน        
   ณ วันท่ี 1 มกราคม 102,412  90,219  46,616  40,470 
ผลประโยชนจายโดยโครงการ (798)  (688)  -  (188) 
ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบ้ีย 7,251  6,784  3,504  3,261 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน        
   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 108,865  96,315  50,120  43,543 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
 

44 

คาใชจายท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ตนทุนบริการปจจุบัน 4,831  4,658  2,400  2,304 
ดอกเบ้ียจากภาระผูกพัน 2,420  2,126  1,104  956 

รวม 7,251  6,784  3,504  3,260 

 
คาใชจายดังกลาวขางตนรับรูรายการตอไปนี้ในงบกําไรขาดทุน 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ตนทุนขาย 2,157  2,049  411  406 
คาใชจายในการบริหาร 1,468  1,343  1,314  1,224 

รวม 3,625  3,392  1,725  1,630 
    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ตนทุนขาย 4,832  4,098  823  812 
คาใชจายในการบริหาร 2,419  2,686  2,681  2,448 

รวม 7,251  6,784  3,504  3,260 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธถีวัเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก) 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2554  2553  2554  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  
 
14 หน้ีสินที่มีภาระดอกเบ้ีย 
 

 21Bงบการเงินรวม  22Bงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

 23B(พันบาท) 

สวนที่หมุนเวียน       

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร       
สวนท่ีไมมีหลกัประกัน -  861  - - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน       
- ทรัสตรีซีท       
สวนท่ีไมมีหลกัประกัน 143,040  26,520  - - 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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 24Bงบการเงินรวม  25Bงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 

 26B(พันบาท) 
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสวนท่ีถงึ       
   กําหนดชําระภายในหน่ึงป       
สวนท่ีมีหลักประกัน 284,732  255,996  103,401 94,414 

       

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนท่ีถึงกําหนด       
   ชําระภายในหน่ึงป 17,363  16,710  599 1,094 

รวม 445,135 300,087 104,000 95,508 

 
สวนที่ไมหมุนเวียน       
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน       
สวนท่ีมีหลักประกัน 2,420,430  2,083,737  725,204 778,557 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 34,241 41,553 847 20 

รวม 2,454,671 2,125,290 726,051 778,577 

 
หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยซึ่งไมรวมหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกําหนดการจายชําระได
ดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

 2554  2553  2554  2553 

 (พันบาท) 
ครบกําหนดภายในหนึ่งป  427,772  283,377  103,401  94,414 
ครบกําหนดหลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 1,297,019  1,528,066  392,960 560,114 
ครบกําหนดหลังจากหาป 1,123,411  555,671  332,244  218,443 

รวม 2,848,202  2,367,114  828,605  872,971 

 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสตรีซีทมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MMR (Money Market Rate) ตอป 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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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 
 
เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2553 บริษัทไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) มูลคาสัญญา 500 ลาน
บาท อายุสัญญา 8 ป เพ่ือบริหารความเส่ียงจากตนทุนทางการเงินของเงินกูระยะยาวของบริษัทมูลคา 901 ลานบาท 
สัญญาน้ีมีผลบังคับใชในวันท่ี 29 กันยายน 2553 
 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมดังกลาวที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 121 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2553: 894 ลานบาท) 

 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวใหมคํ้าประกันโดยท่ีดินสวนใหญพรอมส่ิงปลูกสราง และเครื่องจักรสวนใหญของบริษัทและ
บริษัทยอย 
 
ตามสัญญาปรับโครงสรางวงเงินสินเช่ือใหม บริษัทและบริษัทยอยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขระหวางการใชสินเช่ือ 
เชน การดํารงอัตราสวนทางการเงิน ตามท่ีกําหนดในสัญญา  
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน 
 

10Bหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2554  31 ธันวาคม 2553 

 เงินตน  ดอกเบี้ย  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ย  ยอดชําระ 
 (พันบาท) 
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17,363 1,916 19,279 16,710 2,945 19,655 
ครบกําหนดชําระหลังจากหน่ึงป      
   แตไมเกินหาป 34,241 1,324 35,565 41,553 3,897 45,450 

รวม 51,604 3,240  54,844 58,263 6,842 65,105 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2554  31 ธันวาคม 2553 

 เงินตน  ดอกเบี้ย  ยอดชําระ  เงินตน  ดอกเบี้ย  ยอดชําระ 
 (พันบาท) 
ครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 599 112 711 1,094 155 1,249 
ครบกําหนดชําระหลังจากหน่ึงป       
   แตไมเกินหาป 847 66 913 20 3 23 

รวม 1,446 178 1,624 1,114 158 1,272 

 
นอกเหนือจากเครื่องจักรซึ่งไดมาภายใตสัญญาขายและเชาทางการเงินกลับคืน บริษัทและบริษัทยอยไดทํา
สัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพ่ือเชายานพาหนะใชในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชา
เปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได 
 

 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียท้ังหมดของกลุมบริษัทและบริษัท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
เปนสกุลเงินบาท 

 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 (ไมไดตรวจสอบ) 
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15 ทุนเรือนหุน 
 

 มูลคาหุน
ตอหุน 

 2554  2553 
  จํานวนหุน  จํานวนเงิน  จํานวนหุน  จํานวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุน / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน       

ณ วันท่ี 1 มกราคม       
หุนสามัญ 1  340,000 340,000 300,000 300,000 

ลดหุนสามัญ 1  (77) (77) - - 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน       

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

       

ทุนที่ออกและชาํระแลว       

ณ วันท่ี 1 มกราคม       
หุนสามัญ 1  339,923 339,923 300,000 300,000 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน       

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

การลดหุนสามัญ 
 

ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท  เมื่อวันท่ี  19 เมษายน 2554 มีมติอนุมั ติใหลดทุนจดทะเบียนจากเดิม  
340,000,000 บาท เปน 339,923,287 บาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 76,713 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
เปนจํานวนเงิน 76,713 บาทเพ่ือตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนายหรือจําหนายไมไดกอนการเพิ่มทุนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทไดจดทะเบียนการลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันท่ี 
4 พฤษภาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  และบริษัทยอย 
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16 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 

สวนงานธุรกิจ 
 

กลุมบริษัทดําเนินกิจการหลักในสวนงานธุรกิจเดียว คือ ผลิตและจําหนายช้ินสวนยานยนต ดังน้ันฝายบริหารจึงss
พิจารณาวากลุมบริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว 
 

สวนงานภูมิศาสตร 
 

กลุมบริษัทดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทาน้ัน ดังน้ันฝายบริหารจึงพิจารณาวา กลุมบริษัทมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว 
 

17 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 
 

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐานสําหรับแตละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 คํานวณ
จากกําไรสําหรับงวดท่ีเปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัทและจํานวนหุนสามัญท่ีออกจําหนายแลวระหวางงวด
โดยแสดงการคํานวณดังน้ี 
 

27Bสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 28Bงบการเงินรวม  29Bงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 30B(พันบาท / พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท    
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 87,569 174,850 76,677 101,400 

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

        

กําไรตอหุน(ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 0.26  0.58  0.23  0.34 
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31Bสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 32Bงบการเงินรวม  33Bงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 
 34B(พันบาท / พันหุน) 

กําไรที่เปนสวนของผูถือหุนสามัญของบริษัท    
   (ขั้นพ้ืนฐาน) 300,115 374,764 202,568 205,047 

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

        

กําไรตอหุน(ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 0.88  1.25  0.60  0.68 

 
18  เงินปนผล 
 

ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2554 ผูถือหุนมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร
เปนเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.5 บาท เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 169.96 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวไดจาย
ใหแกผูถือหุนในระหวางเดือนพฤษภาคม 2554 

 
19 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกจิการที่ไมเกี่ยวของกัน 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 (ลานบาท) 

ภาระผูกพันรายจายฝายทุน     

สัญญาท่ียังไมไดรับรู     
ท่ีดิน 36.0 55.4 - - 
เครื่องจักรและอุปกรณ 134.1 303.7 - - 
สินทรัพยไมมีตัวตน 0.3 0.3 0.3 0.3 
งานกอสรางอาคาร 48.3 144.4 0.9 1.6 

รวม 218.7 503.8 1.2 1.9 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 2554  2553  2554  2553 
 (ลานบาท) 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานที่ยกเลิกไมได       

ภายในหน่ึงป 79.6 23.2 8.4 15.6 
หลังจากหน่ึงปแตไมเกินหาป 103.8 24.8 7.3 18.2 

รวม 183.4 48.0 15.7 33.8 
        

ภาระผูกพันอื่นๆ        

หนังสือคํ้าประกันจากธนาคาร  60.4 48.0 13.3 13.3 

รวม 60.4 48.0 13.3 13.3 

 
บริษัทไดทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทแหงหน่ึงในตางประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดย
บริษัทตองจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.5 ของตนทุนกระบวนการกลึง โดยไมรวมตนทุนวัตถุดิบสําหรับ
สินคาที่บริษัทผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ป โดยสิ ้นสุดในป 2558 และบริษัทมีสิทธิตอสัญญาไดอีกเปน
ระยะเวลา 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 2558 และบริษัทยอยมีสิทธิตอสัญญาไดอีกเปนระยะเวลา 5 ป 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอัตราดอกเบ้ียของ
เงินกูระยะยาวมูลคาสัญญา 463 ลานบาท จากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเปนอัตราคงท่ีตามท่ีระบุไวในสัญญา 
 

20 2Bเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน  
 

(1) เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
1,800,000 หุน ใหแกพนักงานท่ีอยูในระดับผูบริหารระดับสูงของกลุมบริษัท (รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัท) ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานท่ีอยูในระดับผูบริหารระดับสูงของ
กลุมบริษัท ท้ังน้ี บริษัทไดทําหนังสือเพื่อแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯใหแกพนักงานดังกลาวในระหวาง
เดือนกรกฎาคม 2554 

 
(2) ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจัดต้ังบริษัท

ยอยแหงใหมในประเทศญ่ีปุนเพื่อทําการตลาดและดูแลกลุมลูกคาญ่ีปุนของกลุมบริษัท โดยมีทุนจดทะเบียน
จํานวน 10 ลานบาท บริษัทไดดําเนินการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทยอยดังกลาวในระหวางเดือนกรกฎาคม 2554 
 

21 3Bมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไมไดใช   
 

กลุมบริษัทยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่งเก่ียงของกับการดําเนินงานของ
กลุมบริษัทดังตอไปนี้ ณ วันท่ีรายงาน เนื่องจากยังไมมีผลบังคับใช   
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 2556 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
2556 

 
ขณะน้ีผูบริหารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหมดังกลาวตองบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ 
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22 4Bการจัดประเภทรายการใหม 
 

 2553 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

กอนจัด
ประเภท
ใหม 

 
 
 

 
จัดประเภท

ใหม 

 
 
 

หลังจัด
ประเภท
ใหม 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553            

สินคาคงเหลือ 531,030 (88,242) 442,788 137,250 (37,950)  99,300 
อะไหลเครื่องจกัร - 88,242 88,242 - 37,950 37,950 
  -   -  

  
  การจัดประเภทรายการใหมนี้ เนื่องจากผูบริหารเห็นวามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุมกิจการมากกวา 
 


