บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(เดิมชื่อ “บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด”) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทย โดยมี
บริ ษทั สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จํากัดซึ่ งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ฯประกอบกิจการใน
ประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตเพลารถกระบะและที่รองแหนบรถบรรทุก
ที่อยู่ของบริ ษทั ฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อําเภอ

1.2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯแปรสภาพเป็ น
บริ ษทั มหาชนจํา กัด บริ ษทั ฯได้จ ดทะเบี ยนการแปรสภาพดังกล่ าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่ อ วันที่ 21
กรกฎาคม 2547
2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริ ษทั สมบูรณ์
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และงบ
กําไรขาดทุนสําหรับระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2547 (วันที่ลงทุนโดยบริ ษทั ฯ) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547
ของบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้
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
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ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่ วนรถยนต์
ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่ วนรถยนต์
ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่ วนรถยนต์

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

บริ ษทั เอสเอที
แอคเซิล
เทคโนโลยี จํากัด
243,644
152,769
90,875

รวม
2,378,493
2,567,086
(188,593)

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

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

(47,875)
43,000
(29,743)
13,257

417,577
228,984
(161,433)
67,551

สิ นทรัพย์และรายได้ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 คิดเป็ นจํานวน
ประมาณร้อยละดังนี้

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
(ร้อยละ)
24.6
42.8
6.6

อัตราร้อยละของ
รายได้รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบกําไรขาดทุนรวม
(ร้อยละ)
38.3
26.1
7.1

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกรรมการและกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นเดิมร่ วมกัน การลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปเพื่อการจัด
โครงสร้ างการถื อหุ ้นของกลุ่ มบริ ษทั ดังนั้น บริ ษทั ฯจึ งบันทึกผลต่างของมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยที่สูงกว่าราคาทุนที่บริ ษทั ฯลงทุนเป็ นรายการหักจากกําไรสะสมภายใต้หวั ข้อ “ส่ วนปรับปรุ ง จากการ
ปรับโครงสร้างการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ” ซึ่งสอดคล้องกับพื้นฐานของหลักการบัญชีสากลทัว่ ไป
ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญ ระหว่างบริ ษทั ฯกับบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยใน
บัญชีของบริ ษทั ฯและทุนเรื อนหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
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3. นโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่กาํ หนดโดยสมาคมนักบัญชี และผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ยกเว้นเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมซึ่ งจัดทํา
ขึ้นตามหลักการบัญชีสากลทัว่ ไป
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยโดยสรุ ปมีดงั ต่อไปนี้
3.1 การรับรู้ รายได้
รายได้จากการขายและบริ การแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลังจาก
หักสิ นค้ารับคืนและส่ วนลดแล้ว และจะถือว่าเกิดขึ้นเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าหรื อเมื่อได้ให้บริ การแล้ว
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดหมายความรวมถึ งเงิ นสด และเงิ นฝากกับสถาบันการเงิ นซึ่ งถึ ง
กําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่นาํ ฝากและปราศจากภาระผูกพัน
3.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้ การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับ
ผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บ
หนี้และตามสถานะปัจจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบดุล
3.4 สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ย) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่
คาด
ว่าจะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ต้นทุนสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างผลิตรวมต้นทุนของ วัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายโรงงาน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า
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3.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงมูลค่าตามราคาทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของ
เงินลงทุนตํ่ากว่าราคาทุนตามบัญชี
3.6 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยบัน ทึ ก มู ล ค่ า เริ่ ม แรกของที่ ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ ใ นราคาทุ น ณ วันที่ ไ ด้
สิ นทรัพย์มา อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะจัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคาร และ
เครื่ องจักร โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ได้จดั ให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกต่าง
จากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกส่ วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
-

บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยบัน ทึ ก ราคาตามบัญชี ของสิ น ทรั พ ย์ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากการตี ร าคาใหม่ ใ นบัญ ชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบดุล อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั
เคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ราคาที่ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
ส่ วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ี จะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่ งได้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในงบกําไรขาดทุนปี ก่อนแล้ว

-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็ นค่าใช้จ่ายในงบ
กําไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรั พย์น้ นั เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูก
นําไปหักออกจาก “ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ไม่เกิ นจํานวนซึ่ งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของ
สิ นทรัพย์รายการเดียวกัน และส่ วนที่เกินจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
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ค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ น ของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ ราคาที่ ตี ใ หม่ ก รณี
สิ นทรัพย์น้ นั มีการตีราคาใหม่ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้
บริ ษทั ฯ
30 ปี
15 - 18 ปี
20 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและสิ่ งก่อสร้างอื่น
เครื่ องจักร
ระบบสาธารณูปโภค
เครื่ องมือและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

บริ ษทั ย่อย
20 ปี
30 ปี
5 - 24 ปี
20 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานที่เหลืออยู่ โดยกรณี สินทรัพย์ที่มีการตีราคาลดลง ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาที่ตีใหม่ ส่ วนกรณี
สิ นทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่มขึ้น ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาทุนเดิม
3.7 สั ญญาเช่ าทางการเงิน
บริ ษทั ย่อยบันทึกสัญญาเช่ าซึ่ งได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ ยงส่ วนใหญ่ของการเป็ นเจ้าของ
สิ นทรัพย์เป็ นสัญญาเช่าทางการเงินโดยบันทึกสิ นทรัพย์ที่เช่าและหนี้ สินด้วยจํานวนเท่ากับราคายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่าหรื อมูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าทาง
การเงิ นแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ซึ่ งใช้อตั ราดอกเบี้ยตามสัญญาเช่ าสําหรั บการคิดลดเพื่อคํานวณมูลค่า
ปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า โดยดอกเบี้ยจ่ายจะถูกบันทึกตามงวดต่าง ๆ ตลอดอายุ
สัญญาเช่าตามยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินในแต่ละงวด
3.8 สิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานแสดงตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
3.9 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งเกิดขึ้นระหว่างปี แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่ที่เกิดรายการ สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ใน งบดุล
แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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3.10 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนสําหรับหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับการซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ค่าธรรมเนียมหรื อส่ วนลดที่เกิดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าบันทึกเป็ นรายจ่ายตั้งพักและตัด
จําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุของสัญญา
3.11 กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือปฏิบตั ินโยบายการบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาโดยในกรณี
ที่ เ จ้า หนี้ ล ดหนี้ ให้ บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยบันทึ ก จํานวนหนี้ ที่ ได้รั บการลดหนี้ เป็ นกํา ไรจากการ ปรั บ
โครงสร้างหนี้โดยแสดงเป็ นรายการพิเศษในงบกําไรขาดทุน
3.12 กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้น
สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี โดยได้มีการปรับจํานวนหุน้ สามัญตามสัดส่ วนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุ น้ สามัญ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหุน้ ที่ตราไว้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 และได้ปรับปรุ งกําไรต่อหุ น้ ของปี
ก่อนด้วยเช่นกัน
3.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
จ่ายสมทบให้ในอัตราร้ อยละ 3 ของเงินเดื อน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์
แนชชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด เงินจ่ายสมทบกองทุนฯบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
3.14 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัด ทํา งบการเงิ น ตามหลัก การบัญชี ที่ รั บรองทัว่ ไป ในบางกรณี ฝ่ ายบริ ห ารอาจต้อ งใช้ก าร
ประมาณการรายการบัญชี บางรายการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อจํานวนเงิ นที่ แสดงในงบการเงิ นและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งในภายหลังจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว้
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4. ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2547
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนีก้ ารค้ า - บริษทั อืน่
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าสุ ทธิ - บริ ษทั อื่น

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2547
2546

89,031,157
19,393,091
108,424,248

41,696,577
41,696,577

24,515,652
24,515,652

581,609,117

171,918,790

104,253,365

6,916,416
51,227
5,055,873
593,632,633
(6,173,586)
587,459,047

15,461

22,717
104,276,082
(22,717)
104,253,365

22,717
171,956,968
(22,717)
171,934,251

5. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิ จที่สําคัญกับบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งได้ตดั ยอดแล้วในการจัดทํางบการเงินรวม)
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ น้ หรื อมีผถู ้ ือหุ น้ หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม นโยบายการกําหนดราคา
2547
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้าและบริ การ

181.5

ซื้อสิ นค้าและวัตถุดิบ

53.7
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ราคาทุนบวกกําไรส่ วน
เพิ่ม
ราคาทุนบวกกําไรส่ วน
เพิม่

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2547
2546
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
ขายสิ นค้าและบริ การ
ขายวัตถุดิบ
ขายวัสดุ
ดอกเบี้ยรับ

ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริ หารจัดการ
ซื้ อวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้า
ซื้ ออะไหล่
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้าและบริ การ
ขายวัตถุดิบ
ขายวัสดุ
ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ซื้ อวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้า
ซื้ ออะไหล่
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเช่าจ่าย

27.1

-

10.9
18.0
59.2

-

3.3
8.3
0.7
13.6
0.2
15.3

-

27.2
10.6
1.5
1.5
4.1
5.1
5.6
0.6
7.7
0.4
7.8
3.2

86.3
2.6
7.2
-

-

17.3
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นโยบายการกําหนดราคา

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่ ในอัตรา
ร้อยละ 10 - 15
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาตลาด
ร้อยละ 4.5 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ย
เงินกูข้ ้ นั ตํ่า (MLR) ต่อปี และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนบวก
ร้อยละ 1.5
ค่าเช่าเดือนละ 0.38 ล้านบาท
ค่าบริ การเดือนละ 1.03 ล้านบาท
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาใกล้เคียงทุน
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 นกู้ ข้ ั นตํ่ า
(MLR) ต่อปี
ค่าเช่าเดือนละ 1.5 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2547
2547
2546
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด
35,471,199
22,043,727
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
197,255
827,964
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
923,503
136,352
บริ ษทั ย่งกี่ (1995) จํากัด
107,416,759
5,104,620
1,507,609
บริ ษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั อาซาฮี สมบูรณ์ เม็ททอลส์ จํากัด”)
670,471
บริ ษทั อาซาฮี สมบูรณ์ ชิบโป โมลด์ส จํากัด
321,268
บริ ษทั ออโตโมทีฟโปรดักส์ อิมปอร์ต แอนด์
เอ็กซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จํากัด
15,750
108,424,248
41,696,577
24,515,652
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
30,000,000
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด
53,000,000
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
834,000,000
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
936,000,000
1,823,000,000
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด
7,714,510
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
48,929
25,600
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
3,760,231
1,986,388
บริ ษทั ย่งกี่ (1995) จํากัด
32,100
บริ ษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
17,858,905
บริ ษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตทแซนด์ จํากัด
29,425
17,920,430
11,523,670
2,011,988
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด
209,669,250
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ในระหว่างปี ปั จจุ บนั เงินให้กู้ยืมแก่ บริ ษทั ย่อยและเงิ นกู้ยืมจากกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันมีรายการเคลื่ อนไหว
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)
31 ธันวาคม 2546
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

31 ธันวาคม 2547

-

30,000,000

-

82,700,140

(29,700,140)

53,000,000

-

942,571,480
980,466,897
2,005,738,517

(108,571,480)
(44,466,897)
(182,738,517)

834,000,000
936,000,000
1,823,000,000

(209,669,250)

-

209,669,250

-

-

30,000,000

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด จํานวน 30 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืน ใน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 3 เดือนบวกร้อยละ 1.5
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวที่บริ ษทั ฯให้แก่บริ ษทั ย่อยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-

เงินให้กยู้ ืมแก่บริ 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 หนดชําระคืน
ภายใน 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

เงินให้กยู้ มื นี้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี สําหรับปี ที่ 1 - 3 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา ดอกเบี้ย
เงินกูย้ มื ขั้นตํ่า (MLR) ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
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ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อย 2 แห่ งได้รับชําระหนี้ คงค้างตามบัญชี จาํ นวน 473.3 ล้านบาทจากบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งหนี้ดงั กล่าวบริ ษทั ย่อยได้ต้ งั สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเต็มมูลค่าแล้ว โดยได้รับชําระหนี้ เป็ นที่ดิน
ซึ่ งมีมูลค่ายุติธรรมจํานวน 117 ล้านบาท จํานวนดังกล่าวหลังหักค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินได้รวมอยูใ่ นรายการหนี้
สู ญรับคืนในงบกําไรขาดทุนรวม
6. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)

วัตถุดิบ
งานระหว่างผลิต
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก: สํารองค่าเผือ่ สิ นค้าเสื่ อมสภาพและรับคืนสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2547
112,136,155
36,689,650
55,925,481
50,116,950
33,042,909
287,911,145
(9,285,046)
278,626,099

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2547
2546
8,794,930
5,062,937
3,123,933
4,741,561
10,305,890
3,178,624
21,264,479
15,685,685
1,626,490
43,489,232
30,295,297
43,489,232
30,295,297

7. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้ เสี ย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 บริ ษทั ฯได้ซ้ือเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
ก)

หุน้ สามัญของบริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด จํานวน 183,989 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้ หุ น้ 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 มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10 บาท
ราคารวมจํานวน 43 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของทุนชําระแล้วของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีรายละเอียดดังนี้
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
จํากัด
ราคาทุน
บวก: ส่ วนแบ่งกําไร
หัก: ส่ วนปรับปรุ งจากการปรับโครงสร้าง
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์

อัตราส่ วน งบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
ทุนชําระแล้ว การถือหุน้
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสี ย
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(บาท)
(บาท)
184,000
99.99
79,995,217

79,995,217
209,824,035
(479,293,131)
(15,855,367)
(205,329,246)

บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
ราคาทุน
บวก: ส่ วนแบ่งกําไร
ส่ วนปรับปรุ งจากการปรับโครงสร้าง
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
หัก: ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์

106,000

บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด
ราคาทุน
บวก: ส่ วนแบ่งกําไร
ส่ วนปรับปรุ งจากการปรับโครงสร้าง
การดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั

40,000

99.99
105,989,000

105,989,000
112,932,571
13,840,677
(5,754,214)
227,008,034

99.99
42,999,882

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

228,984,099
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42,999,882
15,367,765
47,875,829
106,243,476
127,922,264

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

ทุนชําระแล้ว

อัตราส่ วน
การถือหุน้

(พันบาท)

(ร้อยละ)

72,000

21.25

บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ ผ่านบริ ษทั สมบูรณ์
หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
จํากัด
บริ ษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท
ผลิตและจําหน่ายทราย
แซนด์ จํากัด
เคลือบพลาสติกและ
ทรายอบแห้ง
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

งบการเงินรวม
วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้
เสี ย
(บาท)
(บาท)

15,300,000

-

15,300,000

-

8. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์
(ประเทศไทย) 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: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาว – สุ ทธิ

ลักษณะของธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วน
เหล็กหล่อ
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ระบบเบรค
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ

อัตราส่ วน
การถือหุน้
(ร้อยละ)
0.66

งบการเงินรวม
เงินลงทุน
(บาท)
8,750,000

1,030,000

1.41

14,500,000

150,000
732,600

19.20
2.90

28,799,300
21,250,000

300,000

1.80

5,399,500

ทุนชําระแล้ว
(พันบาท)
331,250

78,698,800
(18,049,859)
60,648,941
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9. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาทุน

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาที่ตีใหม่

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
31 ธันวาคม 2546
ซื้ อบริ ษทั ย่อย
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2547
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2546
ซื้ อบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตีเพิ่ม
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2547
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2547

ที่ดิน

อาคาร
และสิ่ ง
ปลูกสร้างอื่น

เครื่ องจักร

ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดินและ
ระบบ
สาธารณูปโภค

51,742,500
590,254,430
38,398,938
680,395,868

35,508,415
167,224,156
662,000
203,394,571

333,078,216
923,266,452
4,454,381
(1,773,157)
20,350,009
1,279,375,901

28,143,290
88,646,350
285,000
9,106,374
126,181,014

18,836,855
175,476,663
20,506,331
(3,422,500)
8,599,539
219,996,888

5,377,560
49,315,518
4,556,189
(38,245)
345,700
59,556,722

3,708,087
26,519,175
5,705,495
(4,988,157)
30,944,600

912,580
63,726,448
3,101,849
1,989,828
69,730,705

76,602,604
276,544,283
48,797,908
31,221,579
(200,141)
432,966,233

9,786,643
13,678,855
3,391,147
26,856,645

14,025,303
139,923,269
11,236,849
(1,031,588)
164,153,833

2,971,994
41,244,329
3,414,100
(30,782)
47,599,641

2,178,058
22,894,858
2,289,978
(4,905,794)
22,457,100

133,663,866

846,409,668

99,324,369

55,843,055

11,957,081

8,487,500

680,395,868

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

476,394,923
28,467,818 2,049,170,562
346,542,742 421,111,076
(10,222,059)
(38,401,622)
336,608,938 2,936,454,502
-

189,074,183

164,866,828

106,477,182
558,012,042
72,231,831
33,211,407
(6,168,306)
763,764,157

336,608,938 2,172,690,345
72,231,831

ค่ าเสื่ อมราคาซึ่งอยู่ในงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี 2547
กรณีแสดงด้ วยราคาทุน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2547

รวม

617,820,676

งบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงตามราคาทุน

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาที่ตีใหม่

ที่ดิน
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
31 ธันวาคม 2546
ซื้ อเพิม่
จําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2547

51,742,500
38,398,938
90,141,438

อาคาร
และสิ่ ง
ปลูกสร้างอื่น
35,508,415
102,000
35,610,415

เครื่ องจักร

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดินและ
ระบบ
สาธารณูปโภค

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน

333,078,216
1,490,000
(1,464,077)
333,104,139

28,143,290
185,000
28,328,290

18,836,855
4,551,981
23,388,836
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เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน
5,377,560
2,486,529
(7,663)
292,300
8,148,726

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

3,708,087
5,525,495
(211,494)
9,022,088

198,676,320
(292,300)
198,384,020

476,394,923
251,416,263
(1,683,234)
726,127,952

(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาที่ตีใหม่
อาคาร
และสิ่ ง
ที่ดิน
ปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักร
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2546
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตีเพิ่ม
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2547

-

912,580
987,063
483,591
2,383,234

76,602,604
16,265,758
11,118,234
(165,593)
103,821,003

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546

51,742,500

34,595,835

256,475,612

31 ธันวาคม 2547

90,141,438

33,227,181

229,283,136

ระบบ
สาธารณูปโภค
9,786,643
1,344,300
11,130,943
18,356,647
17,197,347

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงตามราคาทุน
เครื่ องมือและ เครื่ องตกแต่ง
อุปกรณ์
และอุปกรณ์
โรงงาน
สํานักงาน
ยานพาหนะ
14,025,303
1,952,346
15,977,649
4,811,552
7,411,187

2,971,994
986,538
(205)
3,958,327
2,405,566
4,190,399

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

2,178,058
766,362
(211,495)
2,732,925

-

106,477,182
22,302,367
11,601,825
(377,293)
140,004,081

1,530,029

-

369,917,741

6,289,163

198,384,020

586,123,871

ค่ าเสื่ อมราคาซึ่งอยู่ในงบกําไรขาดทุนสํ าหรับปี
2546

35,484,795

2547

22,302,367

กรณีแสดงด้ วยราคาทุน
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2546

39,669,250

23,138,104

186,129,380

31 ธันวาคม 2547

78,068,168

22,216,795

172,953,294

ในเดือนกรกฎาคม 2546 บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรใหม่โดย
ผู ้
ประเมินราคาอิสระและได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในราคาประเมินใหม่ โดยบันทึกส่ วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 138.1
ล้า นบาท ในบัญชี “ส่ ว นเกิ น ทุ นจากการตี ร าคาสิ น ทรั พย์” ในส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น และบันทึ ก ส่ วนที่ ล ดลงจํา นวน
ประมาณ 40.4 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินราคาข้างต้นใช้เกณฑ์ราคาตลาด
(Market Approach) สําหรับที่ดิน และเกณฑ์ราคาเปลี่ยนแทน (Replacement Cost) สําหรับอาคาร และเครื่ องจักร
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2547 บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมี อ าคารและอุ ป กรณ์ จ ํา นวนหนึ่ ง ซึ่ ง ตัด ค่ า เสื่ อ มราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิน 278.7 ล้านบาท (งบ
เฉพาะของบริ ษทั ฯ: จํานวนเงิน 13.9 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริ ษทั ฯได้นาํ ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยไปจดจํานองเพื่อคํ้าประกันสิ นเชื่อที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับจากธนาคารแห่งหนึ่ง
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10. สิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
121,619,100
23,589,751
3,513,000
148,721,851
(23,589,751)
125,132,100

ที่ดิน
เครื่ องจักร
ห้องชุด
รวมสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน - สุ ทธิ

โฉนดที่ดินและหนังสื อกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดของบริ ษทั ย่อยได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อของ
บริ ษทั ฯ
11. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน - ค่าลิขสิ ทธิ์
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
290,367
4,734,263
4,001,000
(1,611,674)
7,413,956

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก: ซื้อบริ ษทั ย่อย
เพิ่มขึ้น
หัก: ตัดจําหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
290,367
(83,917)
206,450

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมนี้ค้ าํ ประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ่งและกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
13. เจ้ าหนีท้ รัสต์ รีซีท
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยแห่งหนึ่งและกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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14. เงินกู้ยมื ระยะยาว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินกับธนาคารแห่ งหนึ่ งเป็ นจํานวนเงิน 2,405 ล้านบาท
และในเดือนเมษายน 2547 บริ ษทั ฯได้เบิกเงินกูด้ งั กล่าวทั้งจํานวนไปจ่ายชําระคืนเงินกูข้ องบริ ษทั ฯ และ ลงทุนใน
หุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อย รวมทั้งให้กยู้ มื เงินแก่บริ ษทั ย่อย
(หน่วย: บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
ของบริ ษทั ฯ
เงินกูย้ มื ระยะยาวถึงกําหนดชําระดังนี้
ภายในหนึ่งปี หรื อน้อยกว่า
ระหว่างสองถึงห้าปี
ห้าปี ขึ้นไป

231,088,000
1,045,816,000
957,928,000
2,234,832,000

231,088,000
1,045,816,000
957,928,000
2,234,832,000

เงิ นกูย้ ืมนี้ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 4.5 ต่อปี โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่เบิกเงิ นกูง้ วดแรก
หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราเงินกูย้ มื ขั้นตํ่า (MLR) กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
สัญญากูย้ มื ดังกล่าวระบุให้บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดต่าง ๆ เช่น การดํารงอัตราส่ วนของหนี้สินระยะ
ยาวต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ข้อจํากัดในการลงทุนใหม่ การจ่ายเงินปั นผลและการก่อหนี้และภาระผูกพันเหนือสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ
สัญญากูย้ ืมดังกล่าวคํ้าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ห้องชุดและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวในหมายเหตุ 9 และ 10 และกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
15. ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากเดิม
80 ล้านบาทเป็ น 226 ล้านบาท โดยออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,460,000 หุ น้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 100 บาท บริ ษทั
ฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547
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เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2547 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริ ษทั ฯ
จากเดิม 226 ล้านบาท เป็ น 300 ล้านบาท และให้แปลงมูลค่าหุน้ สามัญที่ตราไว้จากมูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท เป็ นมูลค่า
หุ น้ ละ 1 บาท เป็ นผลให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจํานวน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็ น 300 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 1
บาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่
27 กรกฎาคม 2547
16. ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ในระหว่างปี 2547 ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริษทั ฯ
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นปี 2547
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ตัดส่ วนเกินทุนของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่าย
ยอดคงเหลือปลายปี 2547

ที่ดิน
12,073,250
12,073,250

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
11,493,978
(483,592)
11,010,386

เครื่ องจักร
109,143,876
(11,118,233)
(1,258,962)
96,766,681

รวม
132,711,104
(11,601,825)
(1,258,962)
119,850,317

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริษทั ย่ อย
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ลงทุน
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือปลายปี 2547

ที่ดิน
479,248,435
479,248,435

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
49,764,731
(1,506,237)
48,258,494

เครื่ องจักร
263,618,559
(20,103,345)
243,513,214

รวม
792,631,725
(21,609,582)
771,022,143

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงิน
ปันผลได้
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17. สํ ารองตามกฎหมาย
บริ ษ ทั ฯต้อ งจัด สรรกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี ส่ ว นหนึ่ ง ไว้เ ป็ นทุ น สํา รองไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 5 ของกํา ไรสุ ท ธิ
ประจําปี จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
18. เงินปันผลจ่ าย/สํ ารองตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2547 ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ สามัญ 800,000 หุ น้ ในอัตราหุน้ ละ 92 บาท เป็ นจํานวนรวมทั้งสิ้ น 73.6 ล้านบาท และให้จดั สรรเงินสํารอง
ตามกฎหมายเพิม่ เติมจํานวน 4.0 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2547
19. ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่ า ตอบแทนกรรมการนี้ เป็ นผลประโยชน์ ที่ จ่ า ยให้ แ ก่ ก รรมการของบริ ษัท ฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กบั กรรมการบริ หาร
20. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 คํานวณในอัตราร้อยละ 30 จากกําไร
ของกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนหลังจากหักขาดทุนทางภาษียกมาจากปี ก่อนและบวกกลับด้วยค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษี
21. กําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี้
ในเดือนมิถุนายน 2547 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้ทาํ สัญญาปรับโครงสร้ างหนี้ กบั ธนาคารแห่ งหนึ่ ง
โดย
ธนาคารตกลงยินยอมลดหนี้ เงินต้นจํานวน 15.4 ล้านบาทให้แก่บริ ษทั ย่อย โดยที่บริ ษทั ย่อยต้องจ่ายชําระหนี้ ส่วนที่
เหลือทั้งหมด ซึ่ งบริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระหนี้ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดและบันทึกกําไรในจํานวนที่ธนาคาร ลดหนี้ ให้
เป็ นรายการพิเศษในงบกําไรขาดทุน
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22. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิพิเศษจากการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 สําหรับ
กิจการผลิตชิ้นส่ วนเหล็กทุบและกิจการผลิตชิ้นส่ วนที่ได้จากการ Machining ซึ่ งรวมถึงการได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น (หมดอายุในปี 2547) และได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มไปเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
รายได้ข องบริ ษ ทั ฯจํา แนกตามกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น และกิ จ การที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม
การลงทุนได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2547
กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้
การส่ งเสริ ม รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน
การลงทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้

488,100,724
346,675,319
834,776,043

241,376,686
20,600,578
93,145,108
355,122,372

2546
กิจการที่ได้รับ กิจการที่ไม่ได้
การส่ งเสริ ม รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน
การลงทุน

รวม

729,477,410
20,600,578
439,820,427
1,189,898,415

376,921,562
376,921,562

162,393,923
14,461,046
23,470,226
200,325,195

รวม

539,315,485
14,461,046
23,470,226
577,246,757

23. จํานวนและค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
งบการเงินรวม
2546
1,230
264.4

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้ นปี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับปี (ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2547
2546
186
176
73.2
68.5

ในระหว่างปี 2547 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็ นจํานวน 3.4 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ 0.7 ล้านบาท) ซึ่งได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานข้างต้น
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24. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันดังนี้
24.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานและซื้ อเครื่ องจักรจํานวนเงิน 113.0 ล้านบาท และ
800.0 ล้านเยน
24.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การเป็ นจํานวนเงินรวม 26.6 ล้านบาท
24.3 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงาน
กลึงโดยบริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพของกระบวน การผลิต
งานกลึงที่บริ ษทั ฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2548 และบริ ษทั ฯมีสิทธิ ต่อสัญญาได้
อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
24.4 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่ วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั อีกแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
เหล็กทุบขึ้นรู ปโดยบริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 4 ของต้นทุน เปลี่ยน
สภาพของกระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรู ปที่บริ ษทั ฯผลิตและขายในประเทศและที่ส่งออก ต่างประเทศ
ตามลําดับ สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ฯมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
24.5 บริ ษ ทั บางกอกสปริ งอิ นดัส เตรี ย ล จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่ วยเหลื อ ทางเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ ง หนึ่ งใน
ต่างประเทศเพื่อผลิตสิ นค้าชนิดหนึ่ ง สัญญามีอายุ 6 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2551 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตาม
สัญญาดังกล่าวจํานวน 615,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
24.6 บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่ วยเหลื อทางเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งใน
ต่างประเทศเพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุน
เปลี่ยนสภาพของกระบวนการผลิตงานกลึงที่บริ ษทั ย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี สิ้ นสุ ดในปี 2550 และ
บริ ษทั ย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
24.7 บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ ง
หนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา ร้อยละ 1.5
ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพของกระบวนการผลิตงานกลึงที่บริ ษทั ย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้ นสุ ด
ในปี 2552 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
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25. หนังสือคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่
เป็ นจํานวนเงิน 0.06 ล้านบาทและ 14.86 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิ บางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
26. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบดุล
ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2548 บริ ษทั ฯได้ออกจําหน่ายหุ น้ เพิ่มทุนจํานวน 74 ล้านหุ น้ มูลค่า ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท ในราคาหุ น้ ละ 12.90 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 954.6 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่
ชําระแล้วเป็ นจํานวน 300 ล้านบาทกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2548
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนและให้เริ่ มซื้อขายได้ต้งั แต่วนั ที่ 31 มกราคม 2548 เป็ นต้นไป
27. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการหลักในส่ วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์ โดยมี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์โดยส่ วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ในงบ
การเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
28. เครื่องมือทางการเงิน
28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุ รกรรมตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกําไร
หรื อเพื่อการค้า
28.2 ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า เนื่ องจากบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยขายสิ นค้าแก่ลูกค้าจํานวนน้อยราย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่คาดว่าจะได้รับความ
เสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
ชําระหนี้ดี
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28.3 ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยนี้ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีสาระสําคัญสามารถจัดแบ่งตามประเภท
อัตราดอกเบี้ยได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ย
อัตรา
ลอยตัว
ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินฝากสถาบันการเงิน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะยาว

รวม

150

-

46

196

45

192
2,235

-

45
192
2,235

-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
อัตราดอกเบี้ย
อัตรา
ลอยตัว
ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะยาว

รวม

102
30
-

1,823

-

104
30
1,823

-

86
2,235

-

86
2,235
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2

เครื่ องมือทางการเงินซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่จดั แบ่งตามระยะเวลานับจากวันที่ในงบดุลถึงวันที่ที่มีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันที่ครบกําหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน) ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี
2 - 5 ปี
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะยาว

192
-

2,235

รวม
192
2,235

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
ภายใน 1 ปี
2 - 5 ปี
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
เงินกูย้ มื ระยะยาว

86
-

1,823

1,823

2,235

86
2,235

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ร้อยละต่อปี
4.40
4.50
(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ย
ร้อยละต่อปี
4.50
4.75
4.50

28.4 ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศเนื่ องจากบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าที่มีสาระสําคัญดังนี้
(หน่วย: พัน)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
สกุลเงิน
จํานวนที่ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ จํานวนที่ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ
ซื้อ
ซื้อ
(บาทต่อหน่วยสกุล
(บาทต่อหน่วยสกุล
เงินตราต่างประเทศ)
เงินตราต่างประเทศ)
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
2,274
39.26 - 41.35
83
39.45
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เยนญี่ปุ่น

38,540

0.38
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-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่
สําคัญซึ่ งไม่ได้มีการทําสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ หนี้สินส่ วนใหญ่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
(หน่วย: พัน)
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี่ปุ่น

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
4
1,725
16,647
229,156

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
18
-

28.5 มูลค่ ายุตธิ รรม
เนื่องจากเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับ
มูลค่าตามบัญชี
เงิ น ให้กู้ยืมระยะสั้น เงิ น ให้กู้ยืม ระยะยาว เงิ นกู้ยืม ระยะสั้น และเงิ นกู้ยืมระยะยาวมี อ ัตราดอกเบี้ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
29. การแสดงรายการในงบการเงิน
การแสดงรายการในงบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า
ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปี 2546 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัด
ประเภทรายการบัญชีของปี ปัจจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงานไปแล้ว
30. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการของบริ ษทั ฯแล้ว
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