(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด”) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ
แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการแปรสภาพดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2547
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
โดยเลื อกเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามได้มีการขยายการแสดงรายการในงบดุ ล
งบกําไรขาดทุ น งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น และงบกระแสเงิ นสดเพิ่มเติ มให้อยู่ใน
รู ปแบบเต็มเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาล
นี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงิ นสําหรั บงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2547 ของบริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปเรี ยกว่า
“บริ ษทั ฯ”) และงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และงบกําไรขาดทุนสําหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่
1 พฤษภาคม 2547 (วันที่ลงทุนโดยบริ ษทั ฯ) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2547 ของบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด

อัตราร้อยละของ
การถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
99.99

บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด

99.99

บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด

99.99

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่วนรถยนต์
ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่วนรถยนต์
ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่วนรถยนต์

สิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่บริ ษทั ฯลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
มูลค่าต้นทุนของเงินลงทุนที่เกินกว่ามูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธิตามบัญชีของบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุน
หัก: เงินสดของบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายสุ ทธิเพื่อการลงทุนในบริ ษทั ย่อย

บริ ษทั สมบูรณ์
หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม
จํากัด
803,007
1,202,305
(399,298)

บริ ษทั
บางกอกสปริ ง
อินดัสเตรี ยล
จํากัด
1,331,842
1,212,012
119,830

479,293
79,995
(98,861)
(18,866)

(13,841)
105,989
(32,829)
73,160

บริ ษทั
เอสเอที แอคเซิ ล
เทคโนโลยี
จํากัด
243,644
152,769
90,875
(47,875)
43,000
(29,743)
13,257

รวม
2,378,493
2,567,086
(188,593)
417,577
228,984
(161,433)
67,551

สิ นทรัพย์และรายได้ของบริ ษทั ย่อยซึ่งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมคิดเป็ นจํานวนประมาณร้อยละดังนี้

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด

อัตราร้อยละของ
สิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบดุลรวม
26.4

อัตราร้อยละของ
รายได้รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบกําไรขาดทุนรวม
37.5

43.8
6.6

25.1
6.4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกรรมการและกลุ่มผูถ้ ือหุน้ เดิมร่ วมกัน การลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็ นไป
เพื่อการจัดโครงสร้างการถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั ฯจึงบันทึกผลต่างของมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยที่สูงกว่าราคาทุนที่ บริ ษทั ฯลงทุนเป็ นรายการหักจากกําไรสะสมภายใต้
หัวข้อ “ส่ วนปรับปรุ งจากการปรับโครงสร้างการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ” ซึ่ งสอดคล้องกับพื้นฐาน
ของหลักการบัญชีสากลทัว่ ไป
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ ระหว่างบริ ษทั ฯกับบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ฯและทุนเรื อนหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดียวกับที่
ใช้ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 โดยมีนโยบายการบัญชีเพิ่มเติมดังนี้
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงมูลค่าตามราคาทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่าของเงิ นลงทุนต่อเมื่ อมูลค่าที่ คาดว่าจะ
ได้รับของเงินลงทุนตํ่ากว่าราคาทุนในบัญชี
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานแสดงตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือปฏิบตั ินโยบายการบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาโดยใน
กรณี ที่เจ้าหนี้ ลดหนี้ ให้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กจํานวนหนี้ ที่ไ ด้รับการลดหนี้ เป็ นกําไรจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้โดยแสดงเป็ นรายการพิเศษในงบกําไรขาดทุน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวดด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ของหุ ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด โดยได้มีการปรับจํานวนหุ ้นสามัญตามสัดส่ วนที่เปลี่ยนไปของ
จํานวนหุ ้นสามัญที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุ ้นที่ตราไว้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10 และได้
ปรับปรุ งกําไรต่อหุน้ ของงวดก่อนด้วยเช่นกัน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
บริ ษัท ฯ บริ ษ ัท ย่ อ ยและพนั ก งานได้ร่ ว มกัน จดทะเบี ย นจัด ตั้ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ยงชี พ ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน เงินจ่ายสมทบกองทุนฯบันทึกเป็ น
ค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
2. ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ 31 ธันวาคม 2546 จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน
2547
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวม
ลูกหนีก้ ารค้ า - บริษัทอื่น
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าสุ ทธิ - บริ ษทั อื่น

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2546
2547

75,286
75,286

28,181
28,181

514,742

139,433

2,996
72
4,832
522,642
(4,832)
517,810

23
139,456
(23)
139,433

24,516
24,516
104,253
23
104,276
(23)
104,253

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้ เสี ย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 บริ ษทั ฯได้ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
ก)

หุ ้นสามัญของบริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด จํานวน 183,989 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1,000 บาท ราคารวมจํานวน 79.99 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าว

ข)

หุ น้ สามัญของบริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด จํานวน 105,989 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1,000
บาท ราคารวมจํานวน 105.99 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว

ค)

หุ น้ สามัญของบริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด จํานวน 3,999,989 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท ราคารวมจํานวน 43 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 มีรายละเอียดดังนี้

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
อัตราส่ วน
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ชื่อบริ ษทั
ทุนชําระแล้ว การถือหุน้ วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
พันบาท
ร้อยละ
พันบาท
พันบาท
บ ริ ษั ท ส ม บู ร ณ์ ห ล่ อ เ ห ล็ ก เ ห นี ย ว
99.99
184,000
อุตสาหกรรม
จํากัด
ราคาทุน
79,995
79,995
บวก: ส่ วนแบ่งกําไร
156,156
หัก:
ส่ ว น
ปรับปรุ งจากการปรับโครงสร้าง
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
(479,293)
ตัด จํา หน่ า ยส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี
ราคา
(9,902)
สิ นทรัพย์
(253,044)

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
ราคาทุน
บวก:
ส่ ว นแบ่ ง
กําไร
ส่ ว น
ปรับปรุ งจากการปรับโครงสร้าง
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
หัก:
ตั
ด
จําหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์

อัตราส่ วน
ทุนชําระแล้ว การถือหุน้
พันบาท
ร้อยละ
106,000
99.99

บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด
ราคาทุน
บวก: ส่ วนแบ่งกําไร
ส่ ว น ป รั บ ป รุ ง จ า ก ก า ร ป รั บ
โครงสร้าง
การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม
บริ ษทั

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสี ย
พันบาท
พันบาท
105,989

105,989
87,937

13,841

(3,462)
204,305
40,000

99.99
43,000

43,000
12,104

47,875

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

228,984

102,979
54,240

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
อัตราส่ วน
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุ น้ ผ่านบริ ษทั สมบูรณ์
หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

ลักษณะของธุรกิจ

ทุนชําระแล้ว

การถือหุ น้

พันบาท

ร้อยละ

งบการเงินรวม
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้
เสี ย
พันบาท
พันบาท

จํากัด
บริ ษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท
แซนด์ จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ผลิตและจําหน่ายทราย
เคลือบพลาสติกและ
ทรายอบแห้ง

72,000

21.25

15,300

-

15,300

-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
อัตราส่ วน
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั อาซาฮี สมบูรณ์ เม็ททอลส์
จํากัด
บริ ษทั อาซาฮี สมบูรณ์ อลูมิเนียม
จํากัด
บริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด
บริ ษทั นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ
จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ ง
จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาว - สุ ทธิ

ลักษณะของธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วน
เหล็กหล่อ
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ระบบเบรค
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ

ทุนชําระแล้ว
พันบาท
331,250

การถือหุ น้
ร้อยละ
0.66

งบการเงินรวม
เงินลงทุน
พันบาท
8,750

1,030,000

1.41

14,500

150,000
732,600

19.20
2.90

28,799
21,250

300,000

1.80

5,400
78,699
(36,517)
42,182

5. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริ ษทั ฯได้นาํ ที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้ างและเครื่ องจักรบางส่ วน
ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยไปจดจํานองเพื่อ คํ้าประกันสิ น เชื่ อ ที่ บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยได้รับ จากธนาคาร
แห่งหนึ่ง
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ซ้ื อที่ดินเพิ่มเป็ นจํานวนเงิน 38.4 ล้านบาทเพื่อการขยายโรงงาน ซึ่ ง
ที่ดินดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการผ่อนชําระจึงยังไม่ได้รับโอนกรรมสิ ทธิ์

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งได้ตดั ยอดแล้วในการจัดทํางบการเงิน
รวม) และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ ้นหรื อมีผถู้ ือหุ ้นหรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือน
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2547
30 กันยายน 2547
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
100.1
ขายสิ นค้าและบริ การ
59.3
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
23.9
37.0

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
สําหรับงวดเก้าเดือน
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2546
2547
2546
2547
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
ขายสิ นค้าและบริ การ
ขายวัตถุดิบ
ขายวัสดุ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าธรรมเนียม
ในการบริ หารจัดการ
ซื้ อวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้า
ซื้ ออะไหล่
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

นโยบายการกําหนดราคา

10.3

-

20.0

-

6.4
8.7
22.2

-

13.3
18.4
37.5

-

1.2

-

2.2

-

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่ ในอัตรา
ร้อยละ 10 - 15
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาตลาด
ร้อยละ 4.5 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย
เงินกูข้ ้นั ตํ่า (MLR) ต่อปี
ค่าเช่าเดือนละ 0.38 ล้านบาท

3.1
0.6
3.6

-

5.2
0.7
11.6
0.2
10.3

-

ค่าบริ การเดือนละ 1.03 ล้านบาท
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่
ราคาใกล้เคียงทุน

6.1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่
สิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
30 กันยายน
2547
2546
2547
2546
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
11.9
25.2
29.5
ขายสิ นค้าและบริ การ
3.3
10.6
8.3
ขายวัตถุดิบ
4.0
1.5
14.7
ขายวัสดุ
5.1
ค่าเช่ารับ
1.2
1.5
3.7
รายได้ค่าธรรมเนียมในการ
4.1
9.3
บริ หารจัดการ
3.1
5.1
ดอกเบี้ยรับ
5.6
รายได้อื่น
0.6
2.7
ซื้ อวัตถุดิบ
1.1
7.7
3.5
ซื้ อสิ นค้า
1.5
0.4
1.3
ซื้ ออะไหล่
0.4
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
5.3
7.8
15.4
3.2
9.4
ดอกเบี้ยจ่าย
2.4
ค่าเช่าจ่าย

-

4.5

-

13.5

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาตลาด
ค่าเช่าเดือนละ 0.38 ล้านบาท
ค่าบริ การเดือนละ 1.03 ล้านบาท
ร้อยละ 4.5 ต่อปี
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาใกล้เคียงทุน
2547: ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6 ต่อปี
2546: อั ต ราดอกเบี้ ยเงิ น กู้ ข้ ั นตํ่ า
(MLR) ต่อปี
ค่าเช่าเดือนละ 1.5 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และ 31 ธันวาคม 2546 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
30 กันยายน 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2547
2547
2546
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด
21,481
22,044
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
1,577
828
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
976
136
บริ ษทั ย่งกี่ (1995) จํากัด
73,294
4,147
1,508
บริ ษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
54
บริ ษทั อาซาฮี สมบูรณ์ เม็ททอลส์ จํากัด
362
บริ ษทั อาซาฮี สมบูรณ์ ชิบโป โมลด์ส จํากัด
416
บริ ษทั ออโตโมทีฟโปรดักส์ อิมปอร์ต แอนด์
เอ็กซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จํากัด
1,160
-

75,286

28,181

24,516

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
30 กันยายน 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2546
2547
2547
เงินทดรองจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่งกี่ (1995) จํากัด
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด
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1,166
1,166

-

-

30,000

-

-

60,000
873,000
951,000
1,884,000

-

4,644
78
2,255

-
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เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อาซาฮี สมบูรณ์ เม็ททอลส์ จํากัด
บริ ษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตทแซนด์ จํากัด
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด

22,512
27
22,539
-

6,977
-

26
1,986
2,012
209,669

ในระหว่า งงวดปั จ จุ บ ัน เงิ น ให้กู้ยื ม แก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยและเงิ น กู้ยืม จากกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน มี ร ายการ
เคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2546

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

30 กันยายน
2547

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด

-

30,000

-

30,000

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2546
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษัท เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี
จํากัด
บ ริ ษั ท ส ม บู ร ณ์ ห ล่ อ เ ห ล็ ก เ ห นี ย ว
อุตสาหกรรม
จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษัท เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี
จํากัด

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

30 กันยายน
2547

-

82,700

(22,700)

60,000

-

942,572
980,467
2,005,739

(69,572)
(29,467)
(121,739)

873,000
951,000
1,884,000

209,669

-

(209,669)

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด จํานวน 30 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืน
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2547 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ขั้นตํ่า (MLR) ต่อปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวที่บริ ษทั ฯให้แก่บริ ษทั ย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-

เงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด จํานวน 82.7 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน
3 ปี จ่ายชําระทุกสิ้ นไตรมาสเริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนกันยายน 2549

-

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด จํานวน 942.6 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระ
คืนภายใน 8 ปี จ่ายชําระทุกสิ้ นไตรมาสเริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2554

-

เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด จํานวน 980.5 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน
9 ปี จ่ายชําระทุกสิ้ นไตรมาส เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนมีนาคม 2556

เงิ น ให้กู้ยืมนี้ คิดดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 4.5 ต่ อปี สําหรั บปี ที่ 1 - 3 หลังจากนั้นคิ ดดอกเบี้ ยในอัต รา
ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ขั้นตํ่า (MLR) ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ย่อย 2 แห่ งได้รับชําระหนี้ คงค้างตามบัญชี จาํ นวน 473.3 ล้านบาทจาก
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งหนี้ดงั กล่าวบริ ษทั ย่อยได้ต้ งั สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเต็มมูลค่าแล้ว โดยได้รับชําระ
หนี้ เป็ นที่ดินซึ่ งมีมูลค่ายุติธรรมจํานวน 117 ล้านบาท จํานวนดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินได้
รวมอยูใ่ นรายการหนี้สูญรับคืนในงบกําไรขาดทุนรวม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7. เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมนี้ ค้ าํ ประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
และคํ้าประกันโดยบริ ษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่งและกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
8. เจ้ าหนีท้ รัสต์ รีซีท
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทคํ้าประกันโดยหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร
9. เงินกู้ยมื ระยะยาว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารแห่งหนึ่งเป็ นจํานวนเงิน 2,405 ล้าน
บาท และในเดือนเมษายน 2547 บริ ษทั ฯได้เบิกเงินกูด้ งั กล่าวทั้งจํานวนไปจ่ายชําระคืนเงินกูข้ องบริ ษทั ฯ และ
ลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย รวมทั้งให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ย่อย
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
ของบริ ษทั ฯ
เงินกูย้ มื ระยะยาวถึงกําหนดชําระดังนี้
ภายในหนึ่งปี หรื อน้อยกว่า
ระหว่างสองถึงห้าปี
ห้าปี ขึ้นไป

283,988
1,104,284
957,928
2,346,200

283,988
1,104,284
957,928
2,346,200

เงินกูย้ มื นี้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกูง้ วดแรก
หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่า (MLR) กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
สัญญากูย้ ืมดังกล่าวระบุให้บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ เช่น การดํารงอัตราส่ วนของหนี้ สิน
ระยะยาวต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ข้อจํากัดในการลงทุนใหม่ การจ่ายเงินปั นผลและการก่อหนี้และภาระผูกพันเหนือ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. ทุนจดทะเบียน
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
จากเดิม 80 ล้านบาทเป็ น 226 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,460,000 หุน้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 100
บาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯจากเดิม 226 ล้านบาท เป็ น 300 ล้านบาท และให้แปลงมูลค่าหุน้ สามัญที่ตราไว้จากมูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เป็ นผลให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจํานวน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น 300 ล้านหุน้
มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 1 บาท บริ ษัท ฯได้จ ดทะเบี ย นการเปลี่ ย นแปลงทุ น ดัง กล่ า วกับ กระทรวงพาณิ ช ย์ใ นวัน ที่
27 กรกฎาคม 2547
11. เงินปันผลจ่ าย/สํ ารองตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2547 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ 800,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 92 บาท เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น 73.6 ล้านบาท และให้
จัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจํานวน 4.0 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม
2547
12. กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี้
ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2547 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้ท าํ สั ญ ญาปรั บ โครงสร้ า งหนี้ กับ ธนาคารแห่ ง หนึ่ ง
โดยธนาคารตกลงยินยอมลดหนี้เงินต้นจํานวน 15.4 ล้านบาทให้แก่บริ ษทั ย่อย โดยที่บริ ษทั ย่อยต้องจ่ายชําระหนี้
ส่ วนที่เหลือทั้งหมด ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระหนี้ ตามเงื่ อนไขที่กาํ หนดและบันทึกกําไรในจํานวนที่ธนาคาร
ลดหนี้ให้เป็ นรายการพิเศษในงบกําไรขาดทุน
13. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546 คํานวณจากกําไรของ
กิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนหลังจากหักขาดทุนทางภาษียกมาจากปี ก่อนและบวกกลับด้วยค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษี

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันดังนี้
14.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานและเครื่ องจักรจํานวนเงิน 7.8 ล้านบาท และ 329.8
ล้านเยน
14.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การเป็ นจํานวนเงินรวม 40.2 ล้านบาท
14.3 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
งานกลึงโดยบริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ ยนสภาพของกระบวน
การผลิ ตงานกลึ ง ที่ บริ ษทั ฯผลิ ตและขาย สัญ ญามี อ ายุ 5 ปี โดยสิ้ น สุ ดในปี 2548 และบริ ษ ทั ฯมี สิท ธิ
ต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
14.4 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั อีกแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตเหล็กทุบขึ้นรู ปโดยบริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 4 ของต้นทุน
เปลี่ ย นสภาพของกระบวนการผลิ ตเหล็ก ทุ บ ขึ้ น รู ป ที่ บ ริ ษทั ฯผลิ ต และขายในประเทศและที่ ส่ ง ออก
ต่างประเทศ ตามลําดับ สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2547 และบริ ษทั ฯมีสิทธิ ต่อสัญญาได้อีกเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
14.5 บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งใน
ต่างประเทศเพื่อผลิตสิ นค้าชนิดหนึ่ง สัญญามีอายุ 6 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2551 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตาม
สัญญาดังกล่าวจํานวน 660,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
14.6 บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั แห่งหนึ่ งใน
ต่างประเทศเพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ของ
ต้นทุนเปลี่ยนสภาพของกระบวนการผลิตงานกลึงที่บริ ษทั ย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี สิ้ นสุ ดในปี
2550 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
14.7 บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่ วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั
แห่ งหนึ่ ง ในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ ายค่าธรรมเนี ยมในอัตรา
ร้อยละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพของกระบวนการผลิตงานกลึงที่บริ ษทั ย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ
5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2547 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. หนังสื อคํา้ ประกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่เป็ น
จํานวนเงิน 14.9 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ย่อย
16. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิ จการหลักในส่ วนงานธุ รกิ จเดี ยวคือผลิ ตและจําหน่ ายชิ้ นส่ วนรถยนต์
โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์โดยส่ วนใหญ่ตามที่แสดงไว้
ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
17. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่มี
สาระสําคัญซึ่งไม่ได้มีการทําสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้
(หน่วย: พัน)
สกุลเงิน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
40
3,160
เยน
4,989
205,836
18. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการของบริ ษทั ฯแล้ว

