
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั”) และบริษทัยอ่ย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2547 และ 2546 

1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

  เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ     
แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการแปรสภาพดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือ
วนัท่ี 21 กรกฎาคม 2547 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล
โดยเลือกเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามไดมี้การขยายการแสดงรายการในงบดุล     
งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้อยู่ใน
รูปแบบเตม็เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาล
น้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี      
30 กนัยายน 2547 ของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า      
“บริษทัฯ”) และงบดุล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี           
1 พฤษภาคม 2547 (วนัท่ีลงทุนโดยบริษทัฯ) ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2547 ของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 อตัราร้อยละของ  
บริษทัยอ่ย การถือหุน้โดยบริษทัฯ ลกัษณะธุรกิจ 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่าย
ช้ินส่วนรถยนต ์

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่าย
ช้ินส่วนรถยนต ์

บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่าย
ช้ินส่วนรถยนต ์

  สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีบริษทัฯลงทุนในบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 บริษทั สมบูรณ์ บริษทั บริษทั  
 หล่อเหลก็เหนียว บางกอกสปริง เอสเอที แอคเซิล  
 อุตสาหกรรม อินดสัเตรียล เทคโนโลย ี  
 จาํกดั จาํกดั จาํกดั รวม 

สินทรัพยร์วม 803,007 1,331,842 243,644 2,378,493 
หน้ีสินรวม 1,202,305 1,212,012 152,769 2,567,086 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิ (399,298) 119,830 90,875 (188,593) 
มูลค่าตน้ทุนของเงินลงทุนท่ีเกินกวา่มูลค่า     
     สินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ย 479,293 (13,841) (47,875) 417,577 

เงินลงทุน 79,995 105,989 43,000 228,984 
หกั: เงินสดของบริษทัยอ่ย (98,861) (32,829) (29,743) (161,433) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการลงทุนในบริษทัยอ่ย (18,866) 73,160 13,257 67,551 

  สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนประมาณร้อยละดงัน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 สินทรัพยร์วมของ รายไดร้วมของ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ในงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม 
จาํกดั 

26.4 37.5 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 43.8 25.1 
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 6.6 6.4 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกรรมการและกลุ่มผูถื้อหุน้เดิมร่วมกนั การลงทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นไป
เพื่อการจดัโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ดงันั้น บริษทัฯจึงบนัทึกผลต่างของมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีสูงกว่าราคาทุนท่ีบริษทัฯลงทุนเป็นรายการหักจากกาํไรสะสมภายใต้
หวัขอ้ “ส่วนปรับปรุงจากการปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพ้ืนฐาน
ของหลกัการบญัชีสากลทัว่ไป 

   ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญั ระหว่างบริษทัฯกบับริษทัย่อย เงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯและทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ี     
ใชใ้นงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 โดยมีนโยบายการบญัชีเพิ่มเติมดงัน้ี 

  เงินลงทุน 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บของเงินลงทุนตํ่ากวา่ราคาทุนในบญัชี  

 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 

  สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานแสดงตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือปฏิบติันโยบายการบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาโดยใน
กรณีท่ีเจา้หน้ีลดหน้ีให้ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกจาํนวนหน้ีท่ีไดรั้บการลดหน้ีเป็นกาํไรจากการ    
ปรับโครงสร้างหน้ีโดยแสดงเป็นรายการพิเศษในงบกาํไรขาดทุน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั
ของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด โดยไดมี้การปรับจาํนวนหุ้นสามญัตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของ
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาหุ้นท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 และได้
ปรับปรุงกาํไรต่อหุน้ของงวดก่อนดว้ยเช่นกนั 

  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

  บริษัทฯ  บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน เงินจ่ายสมทบกองทุนฯบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ  

2. ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 และ 31 ธนัวาคม 2546 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 30 กนัยายน 

2547 
30 กนัยายน 

2547 
31 ธนัวาคม 

2546 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เก่ียวข้องกนั    
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 75,286 28,181 24,516 

 รวม 75,286 28,181 24,516 

ลูกหนีก้ารค้า - บริษัทอ่ืน    
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 514,742 139,433 104,253 
 เกินกาํหนดชาํระ    
    ไม่เกิน 3 เดือน 2,996 - - 
    มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 72 - - 
    มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4,832 23 23 

 รวม 522,642 139,456 104,276 
 หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,832) (23) (23) 

 ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืน 517,810 139,433 104,253 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3. เงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวธีิส่วนได้เสีย 

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 บริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

 ก) หุ้นสามญัของบริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั จาํนวน 183,989 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1,000 บาท ราคารวมจาํนวน 79.99 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ย   
ดงักล่าว 

 ข) หุน้สามญัของบริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั จาํนวน 105,989 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1,000 
บาท ราคารวมจาํนวน 105.99 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 ค) หุน้สามญัของบริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั จาํนวน 3,999,989 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท ราคารวมจาํนวน 43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

  เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  อตัราส่วน งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ วิธีราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

 พนับาท ร้อยละ พนับาท พนับาท 
บ ริ ษัท  ส ม บู ร ณ์ ห ล่ อ เ ห ล็ ก เ ห นี ย ว
อุตสาหกรรม 

184,000 99.99   

   จาํกดั     
     ราคาทุน   79,995 79,995 
     บวก: ส่วนแบ่งกาํไร    156,156 
     หกั: ส่ ว น
ปรับปรุงจากการปรับโครงสร้าง 

    

   การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั    (479,293) 
      ตัดจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตี
ราคา 

    

 สินทรัพย ์    (9,902) 
    (253,044) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  อตัราส่วน งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ วิธีราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

 พนับาท ร้อยละ พนับาท พนับาท 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 106,000 99.99   
     ราคาทุน   105,989 105,989 
     บวก: ส่วนแบ่ง
กาํไร 

   87,937 

              ส่ ว น
ปรับปรุงจากการปรับโครงสร้าง 

    

 การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั    13,841 
     หกั: ตั ด
จาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคา 

    

      สินทรัพย ์    (3,462) 

    204,305 

บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 40,000 99.99   
     ราคาทุน   43,000 43,000 
     บวก: ส่วนแบ่งกาํไร    12,104 
               ส่ ว น ป รั บ ป รุ ง จ า ก ก า ร ป รั บ
โครงสร้าง 

    

                     การดําเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั 

   47,875 

    102,979 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    228,984 54,240 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   อตัราส่วน งบการเงนิรวม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้

เสีย 

  พนับาท ร้อยละ พนับาท พนับาท 
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผ่านบริษทั สมบูรณ์      
   หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม      



   จาํกดั      
บริษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท ผลิตและจาํหน่ายทราย 72,000 21.25 15,300 - 
   แซนด ์จาํกดั    เคลือบพลาสติกและ     
    ทรายอบแหง้     

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    15,300 - 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

   อตัราส่วน งบการเงนิรวม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ เงินลงทุน 

  พนับาท ร้อยละ พนับาท 
บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ เมท็ทอลส์ ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 331,250 0.66 8,750 
   จาํกดั    เหลก็หล่อ    
บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ อลมิูเนียม ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ 1,030,000 1.41 14,500 
   จาํกดั        
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ 150,000 19.20 28,799 
บริษทั นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ 732,600 2.90 21,250 
   จาํกดั    ระบบเบรค    
บริษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอร่ิง ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ 300,000 1.80 5,400 
   จาํกดั     

รวม    78,699 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า    (36,517) 

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ   42,182 

5. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วน      
ของบริษทัฯและบริษทัย่อยไปจดจาํนองเพื่อคํ้ าประกันสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยได้รับจากธนาคาร       
แห่งหน่ึง 

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดซ้ื้อท่ีดินเพิ่มเป็นจาํนวนเงิน 38.4 ลา้นบาทเพื่อการขยายโรงงาน ซ่ึง      
ท่ีดินดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการผอ่นชาํระจึงยงัไม่ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิ 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6. รายการธุรกจิกบักิจการที่เกีย่วข้องกัน 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย (ซ่ึงไดต้ดัยอดแลว้ในการจดัทาํงบการเงิน
รวม) และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  
 30 กนัยายน 2547 30 กนัยายน 2547 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ขายสินคา้และบริการ 59.3 100.1 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 23.9 37.0 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  
 30 กนัยายน 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2547 2546 2547 2546  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
ขายสินคา้และบริการ 10.3 - 20.0 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ในอตัรา 

 ร้อยละ 10 - 15 
ขายวตัถุดิบ 6.4 - 13.3 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
ขายวสัดุ 8.7 - 18.4 - ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 22.2 - 37.5 - ร้อยละ 4.5 ต่อปีและอตัราดอกเบ้ีย

เงินกูข้ ั้นตํ่า (MLR) ต่อปี 
ค่าเช่ารับ 1.2 - 2.2 - ค่าเช่าเดือนละ 0.38 ลา้นบาท 
รายไดค้่าธรรมเนียม 
 ในการบริหารจดัการ 

 
3.1 

 
- 

 
5.2 

 
- 

 
ค่าบริการเดือนละ 1.03 ลา้นบาท 

ซ้ือวตัถุดิบ 0.6 - 0.7 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
ซ้ือสินคา้ 3.6 - 11.6 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ซ้ืออะไหล่ - - 0.2 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิม่ 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 6.1 - 10.3 - ราคาใกลเ้คียงทุน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน  
 ส้ินสุดวนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี  
 30 กนัยายน 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 
 2547 2546 2547 2546  

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้และบริการ 3.3 11.9 25.2 29.5 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ขายวตัถุดิบ - 4.0 10.6 8.3 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ขายวสัดุ - 5.1 1.5 14.7 ราคาตลาด 
ค่าเช่ารับ - 1.2 1.5 3.7 ค่าเช่าเดือนละ 0.38 ลา้นบาท 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการ      
   บริหารจดัการ - 3.1 4.1 9.3 ค่าบริการเดือนละ 1.03 ลา้นบาท 
ดอกเบ้ียรับ - - 5.1 - ร้อยละ 4.5 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น  - - 5.6 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
ซ้ือวตัถุดิบ - 1.1 0.6 2.7 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ซ้ือสินคา้ - 1.5 7.7 3.5 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ซ้ืออะไหล่ - 0.4 0.4 1.3 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - 5.3 7.8 15.4 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย - 2.4 3.2 9.4 2547: ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6 ต่อปี  

2546: อัตร าดอก เ บ้ี ย เ งินกู้ ข ั้ นตํ่ า 
(MLR) ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย - 4.5 - 13.5 ค่าเช่าเดือนละ 1.5 ลา้นบาท 
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 และ 31 ธนัวาคม 2546 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ี      

เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 30 กนัยายน 

2547 
30 กนัยายน 

2547 
31 ธนัวาคม 

2546 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จาํกดั - 21,481 22,044 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - 1,577 828 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 976 136 
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 73,294 4,147 1,508 
บริษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั 54 - - 
บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ เมท็ทอลส์ จาํกดั 362 - - 
บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ ชิบโป โมลดส์ จาํกดั 416 - - 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์    
   เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั 1,160 - - 



 75,286 28,181 24,516 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 30 กนัยายน 

2547 
30 กนัยายน 

2547 
31 ธนัวาคม 

2546 
เงินทดรองจ่ายกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 87 - - 
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - 1,166 - 

 87 1,166 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย    
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 30,000 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย    
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - 60,000 - 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - 873,000 - 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 951,000 - 

 - 1,884,000 - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - 4,644 - 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - 78 26 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 2,255 1,986 
บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ เมท็ทอลส์ จาํกดั 22,512 - - 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตทแซนด ์จาํกดั 27 - - 

 22,539 6,977 2,012 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - 209,669 

  ในระหว่างงวดปัจจุบัน เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและเงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีรายการ
เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 31 ธนัวาคม 

2546 
เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 

2547 



เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย     
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 30,000 - 30,000 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 31 ธนัวาคม 2546 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 

2547 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย     
   บริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ี
จาํกดั 

- 82,700 (22,700) 60,000 

   บ ริษัท  สม บู ร ณ์ห ล่อ เหล็ ก เ ห นี ย ว
อุตสาหกรรม 

    

      จาํกดั - 942,572 (69,572) 873,000 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 980,467 (29,467) 951,000 

 - 2,005,739 (121,739) 1,884,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ี
จาํกดั 

209,669 - (209,669) - 

  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั จาํนวน 30 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืน  
ในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2547 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า (MLR) ต่อปี 

  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวท่ีบริษทัฯใหแ้ก่บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 - เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั จาํนวน 82.7 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 
3 ปี จ่ายชาํระทุกส้ินไตรมาสเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนกนัยายน 2549 

 - เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั จาํนวน 942.6 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระ
คืนภายใน 8 ปี จ่ายชาํระทุกส้ินไตรมาสเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 

 - เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั จาํนวน 980.5 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 
9 ปี จ่ายชาํระทุกส้ินไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนมีนาคม 2556 

  เงินให้กู้ยืมน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี สําหรับปีท่ี 1 - 3 หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัรา     
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืขั้นตํ่า (MLR) ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 

  ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัย่อย 2 แห่งไดรั้บชาํระหน้ีคงคา้งตามบญัชีจาํนวน 473.3 ลา้นบาทจาก
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงหน้ีดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มมูลค่าแลว้ โดยไดรั้บชาํระ
หน้ีเป็นท่ีดินซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรมจาํนวน 117 ลา้นบาท จาํนวนดงักล่าวหลงัหักค่าใชจ่้ายในการโอนท่ีดินได้
รวมอยูใ่นรายการหน้ีสูญรับคืนในงบกาํไรขาดทุนรวม 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7. เงินเบิกเกินบัญชี 

  เงินกูย้ืมน้ีคํ้ าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง 
และคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงและกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

8. เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 

  เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทคํ้าประกนัโดยหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร 

9. เงินกู้ยมืระยะยาว 

  เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2547 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูย้มืเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 2,405 ลา้น
บาท และในเดือนเมษายน 2547 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวทั้งจาํนวนไปจ่ายชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัฯ และ   
ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย รวมทั้งใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัยอ่ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 
  งบการเงินเฉพาะ 
 งบการเงินรวม ของบริษทัฯ 
เงินกูย้มืระยะยาวถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี   
ภายในหน่ึงปีหรือนอ้ยกวา่ 283,988 283,988 
ระหวา่งสองถึงหา้ปี 1,104,284 1,104,284 
หา้ปีข้ึนไป 957,928 957,928 

 2,346,200 2,346,200 

  เงินกูย้มืน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 
หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่า (MLR) กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 

  สัญญากูย้ืมดงักล่าวระบุให้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ เช่น การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสิน
ระยะยาวต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ขอ้จาํกดัในการลงทุนใหม่ การจ่ายเงินปันผลและการก่อหน้ีและภาระผกูพนัเหนือ
สินทรัพยข์องบริษทัฯ  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10. ทุนจดทะเบียน 

  เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2547 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
จากเดิม 80 ลา้นบาทเป็น 226 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,460,000 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 100 
บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2547 

  เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษทัฯจากเดิม 226 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท และใหแ้ปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุน้ละ 100 บาท 
เป็นมูลค่าหุน้ละ 1 บาท เป็นผลใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัฯจาํนวน 300 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 300 ลา้นหุน้ 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทฯได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันท่ี                 
27 กรกฎาคม 2547 

11. เงินปันผลจ่าย/สํารองตามกฎหมาย 

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2547 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 800,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 92 บาท เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 73.6 ลา้นบาท และให้
จดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจาํนวน 4.0 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม 
2547 

12. กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้

  ในเดือนมิถุนายน 2547 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกับธนาคารแห่งหน่ึง          
โดยธนาคารตกลงยนิยอมลดหน้ีเงินตน้จาํนวน 15.4 ลา้นบาทใหแ้ก่บริษทัยอ่ย โดยท่ีบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายชาํระหน้ี
ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ซ่ึงบริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดและบนัทึกกาํไรในจาํนวนท่ีธนาคาร    
ลดหน้ีใหเ้ป็นรายการพิเศษในงบกาํไรขาดทุน 

13. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2547 และ 2546 คาํนวณจากกาํไรของ
กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนหลงัจากหกัขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อนและบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14. ภาระผูกพนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

 14.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการก่อสร้างโรงงานและเคร่ืองจกัรจาํนวนเงิน 7.8 ลา้นบาท และ 329.8 
ลา้นเยน 

 14.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการเป็นจาํนวนเงินรวม 40.2 ลา้นบาท 

 14.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
งานกลึงโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพของกระบวน    
การผลิตงานกลึงท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2548 และบริษทัฯมีสิทธิ        
ต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 14.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตเหล็กทุบข้ึนรูปโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 และร้อยละ 4 ของตน้ทุน        
เปล่ียนสภาพของกระบวนการผลิตเหล็กทุบข้ึนรูปท่ีบริษทัฯผลิตและขายในประเทศและท่ีส่งออก       
ต่างประเทศ ตามลาํดบั สัญญามีอาย ุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2547 และบริษทัฯมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้กเป็น
ระยะเวลา 5 ปี 

 14.5 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพ่ือผลิตสินคา้ชนิดหน่ึง สัญญามีอาย ุ6 ปี โดยส้ินสุดในปี 2551 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตาม
สญัญาดงักล่าวจาํนวน 660,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 14.6 บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพ่ือกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของ
ตน้ทุนเปล่ียนสภาพของกระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ5 ปี ส้ินสุดในปี 
2550 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 14.7 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทั
แห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัรา    
ร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพของกระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ
5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2547 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15. หนังสือคํา้ประกัน 



  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 มีหนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัยอ่ยเหลืออยู่เป็น
จาํนวนเงิน 14.9 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัยอ่ย 

16. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์    
โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไว้
ในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

17. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมี
สาระสาํคญัซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนั) 
สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 40 3,160 
เยน 4,989 205,836 

18. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัฯแลว้ 

 
 


