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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย โดยมี
บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดัซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัฯประกอบกิจการใน
ประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก 

 ท่ีอยู่ของบริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขท่ี 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง       อาํเภอ
บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

1.2 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯแปรสภาพเป็น
บริษทัมหาชนจาํกัด บริษทัฯได้จดทะเบียนการแปรสภาพดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี       21 
กรกฎาคม 2547 

2.  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 ของบริษทั สมบูรณ์ 
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “บริษทัฯ”) และงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และงบ
กาํไรขาดทุนสาํหรับระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2547 (วนัท่ีลงทุนโดยบริษทัฯ) ถึงวนัท่ี      31 ธนัวาคม 2547 
ของบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 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 ์
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  สินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีบริษทัฯลงทุนในบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 บริษทั สมบูรณ์ บริษทั   
 หล่อเหลก็เหนียว บางกอกสปริง บริษทั เอสเอที  
 อุตสาหกรรม อินดสัเตรียล แอคเซิล  
 จาํกดั จาํกดั เทคโนโลย ี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 

  สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัย่อยซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 คิดเป็นจาํนวน
ประมาณร้อยละดงัน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 สินทรัพยร์วมของ รายไดร้วมของ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ในงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 24.6 38.3 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 42.8 26.1 
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 6.6 7.1 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีกรรมการและกลุ่มผูถื้อหุ้นเดิมร่วมกนั การลงทุนดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปเพื่อการจดั
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ดงันั้น บริษทัฯจึงบนัทึกผลต่างของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยท่ีสูงกว่าราคาทุนท่ีบริษทัฯลงทุนเป็นรายการหกัจากกาํไรสะสมภายใตห้วัขอ้ “ส่วนปรับปรุง   จากการ
ปรับโครงสร้างการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพื้นฐานของหลกัการบญัชีสากลทัว่ไป 

  ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญั ระหว่างบริษทัฯกบับริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใน
บญัชีของบริษทัฯและทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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3. นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงมีผลบงัคบัตามพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 ยกเวน้เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวมซ่ึงจดัทาํ
ข้ึนตามหลกัการบญัชีสากลทัว่ไป 

   นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยโดยสรุปมีดงัต่อไปน้ี 

 3.1 การรับรู้รายได้ 

   รายไดจ้ากการขายและบริการแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลงัจาก
หกัสินคา้รับคืนและส่วนลดแลว้ และจะถือวา่เกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้หรือเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

 3.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความรวมถึงเงินสด และเงินฝากกบัสถาบนัการเงินซ่ึงถึง
กาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีนาํฝากและปราศจากภาระผกูพนั 

 3.3 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

   ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับ           ผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บ
หน้ีและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบดุล 

 3.4 สินค้าคงเหลอื 

   สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ี          คาด
ว่าจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างผลิตรวมตน้ทุนของ       วตัถุดิบ 
ค่าแรงทางตรงและค่าใชจ่้ายโรงงาน 

   วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ 
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 3.5 เงนิลงทุน 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บของ
เงินลงทุนตํ่ากวา่ราคาทุนตามบญัชี  

 3.6 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุน ณ วนัท่ีได้
สินทรัพยม์า อย่างไรก็ตาม หลงัจากนั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดิน อาคาร และ
เคร่ืองจกัร โดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพ่ือมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบดุลแตกต่าง
จากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

   บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

  - บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้น
เคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ราคาท่ีลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุนปีก่อนแลว้ 

  - บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใชจ่้ายในงบ
กาํไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูก
นาํไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ไม่เกินจาํนวนซ่ึงเคยตีราคาเพ่ิมข้ึนของ
สินทรัพยร์ายการเดียวกนั และส่วนท่ีเกินจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
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   ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือราคาท่ีตีใหม่กรณี     
สินทรัพยน์ั้นมีการตีราคาใหม่ โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 20 ปี 
อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 30 ปี 30 ปี 
เคร่ืองจกัร 15 - 18 ปี 5 - 24 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค 20 ปี 20 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์โรงงาน 5 ปี 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 5 ปี 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 5 ปี 

   ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

   ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุ
การใชง้านท่ีเหลืออยู ่โดยกรณีสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาลดลง ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาท่ีตีใหม่ ส่วนกรณี
สินทรัพยท่ี์ตีราคาเพิ่มข้ึน ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนเดิม 

 3.7 สัญญาเช่าทางการเงนิ 

  บริษทัย่อยบนัทึกสัญญาเช่าซ่ึงไดรั้บโอนผลตอบแทนและความเส่ียงส่วนใหญ่ของการเป็นเจา้ของ
สินทรัพยเ์ป็นสัญญาเช่าทางการเงินโดยบนัทึกสินทรัพยท่ี์เช่าและหน้ีสินดว้ยจาํนวนเท่ากบัราคายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่า ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าทาง
การเงินแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ซ่ึงใช้อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าสําหรับการคิดลดเพื่อคาํนวณมูลค่า
ปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า โดยดอกเบ้ียจ่ายจะถูกบนัทึกตามงวดต่าง ๆ ตลอดอายุ
สญัญาเช่าตามยอดคงเหลือของเจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงินในแต่ละงวด 

 3.8 สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

  สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานแสดงตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 3.9 เงนิตราต่างประเทศ 

   รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดข้ึนระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัท่ีท่ีเกิดรายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ีใน  งบดุล
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
อตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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 3.10 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

   บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนสาํหรับหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือสินคา้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดท่ีเกิดจากสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้บนัทึกเป็นรายจ่ายตั้งพกัและตดั
จาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายขุองสญัญา           

 3.11 กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือปฏิบติันโยบายการบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหาโดยในกรณี
ท่ีเจ้าหน้ีลดหน้ีให้ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกจาํนวนหน้ีท่ีได้รับการลดหน้ีเป็นกาํไรจากการ    ปรับ
โครงสร้างหน้ีโดยแสดงเป็นรายการพิเศษในงบกาํไรขาดทุน 

 3.12 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้น
สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี โดยไดมี้การปรับจาํนวนหุน้สามญัตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญั
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาหุน้ท่ีตราไวต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 และไดป้รับปรุงกาํไรต่อหุน้ของปี
ก่อนดว้ยเช่นกนั 

 3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

  บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติั
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั อเมริกนั อินเตอร์
แนชชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั เงินจ่ายสมทบกองทุนฯบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 3.14 การใช้ประมาณการทางบญัชี 

   ในการจัดทาํงบการเงินตามหลักการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางกรณีฝ่ายบริหารอาจต้องใช้การ
ประมาณการรายการบญัชีบางรายการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงในภายหลงัจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนเงินท่ีประมาณไว ้
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4. ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 2547 2547 2546 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 89,031,157 41,696,577 24,515,652 
 เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 19,393,091 - - 
 รวม 108,424,248 41,696,577 24,515,652 
ลูกหนีก้ารค้า - บริษทัอืน่    
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 581,609,117 171,918,790 104,253,365 
 เกินกาํหนดชาํระ    
    ไม่เกิน 3 เดือน 6,916,416 15,461 - 
    มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 51,227 - - 
    มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 5,055,873 22,717 22,717 
 รวม 593,632,633 171,956,968 104,276,082 
 หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (6,173,586) (22,717) (22,717) 
 ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืน 587,459,047 171,934,251 104,253,365 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับริษทัย่อย (ซ่ึงไดต้ดัยอดแลว้ในการจดัทาํงบการเงินรวม) 
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้หรือมีผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2547  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ขายสินคา้และบริการ 181.5 ราคาทุนบวกกาํไรส่วน

เพิ่ม 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 53.7 ราคาทุนบวกกาํไรส่วน

เพิ่ม 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2547 2546  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย    
ขายสินคา้และบริการ 27.1 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมในอตัรา 

 ร้อยละ 10 - 15 
ขายวตัถุดิบ 10.9 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
ขายวสัดุ 18.0 - ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 59.2 - ร้อยละ 4.5 ต่อปีและอตัราดอกเบ้ีย

เงินกูข้ ั้นตํ่า (MLR) ต่อปี และอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนบวก
ร้อยละ 1.5 

ค่าเช่ารับ 3.3 - ค่าเช่าเดือนละ 0.38 ลา้นบาท 
รายไดค่้าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ 8.3 - ค่าบริการเดือนละ 1.03 ลา้นบาท 
ซ้ือวตัถุดิบ 0.7 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
ซ้ือสินคา้ 13.6 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ืออะไหล่ 0.2 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 15.3 - ราคาใกลเ้คียงทุน 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้และบริการ 27.2 86.3 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ขายวตัถุดิบ 10.6 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
ขายวสัดุ 1.5 - ราคาตลาด 
ค่าเช่ารับ 1.5 2.6 ค่าเช่าเดือนละ 0.38 ลา้นบาท 
รายไดค่้าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ 4.1 7.2 ค่าบริการเดือนละ 1.03 ลา้นบาท 
ดอกเบ้ียรับ 5.1 - ร้อยละ 4.5 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น  5.6 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
ซ้ือวตัถุดิบ 0.6 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
ซ้ือสินคา้ 7.7 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ืออะไหล่ 0.4 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 7.8 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย 3.2 - 2547: ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6 ต่อปี  

2546: อัต ร าดอก เ บ้ี ย เ งินกู้ขั้ นตํ่ า 
(MLR) ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย - 17.3 ค่าเช่าเดือนละ 1.5 ลา้นบาท 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 2547 2547 2546 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - 35,471,199 22,043,727 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - 197,255 827,964 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 923,503 136,352 
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 107,416,759 5,104,620 1,507,609 
บริษทั อาซาฮี เทค เมท็ทอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั    
   (เดิมช่ือ “บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ เมท็ทอลส์ จาํกดั”) 670,471 - - 
บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ ชิบโป โมลดส์ จาํกดั 321,268 - - 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์    
   เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั 15,750 - - 
 108,424,248 41,696,577 24,515,652 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย    
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 30,000,000 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย    
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - 53,000,000 - 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - 834,000,000 - 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 936,000,000 - 
 - 1,823,000,000 - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - 7,714,510 - 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - 48,929 25,600 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 3,760,231 1,986,388 
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 32,100 - - 
บริษทั อาซาฮี เทค เมท็ทอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,858,905 - - 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตทแซนด ์จาํกดั 29,425 - - 
 17,920,430 11,523,670 2,011,988 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - 209,669,250 
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  ในระหว่างปีปัจจุบนั เงินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยและเงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหว
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 31 ธนัวาคม 2546 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2547 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 30,000,000 - 30,000,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย     
   บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - 82,700,140 (29,700,140) 53,000,000 
   บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว     
      อุตสาหกรรม จาํกดั - 942,571,480 (108,571,480) 834,000,000 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 980,466,897 (44,466,897) 936,000,000 

 - 2,005,738,517 (182,738,517) 1,823,000,000 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 209,669,250 - (209,669,250) - 

  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั จาํนวน 30 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืน  ใน
วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2548 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนบวกร้อยละ 1.5 

  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวท่ีบริษทัฯใหแ้ก่บริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

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

 - เงินให้กูย้มืแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั จาํนวน 942.6 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืน
ภายใน 8 ปี จ่ายชาํระทุกส้ินไตรมาสเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 

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

  เงินใหกู้ย้มืน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี สาํหรับปีท่ี 1 - 3 หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัรา     ดอกเบ้ีย
เงินกูย้มืขั้นตํ่า (MLR) ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 
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  ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อย 2 แห่งไดรั้บชาํระหน้ีคงคา้งตามบญัชีจาํนวน 473.3 ลา้นบาทจากบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงหน้ีดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดต้ั้งสาํรองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเตม็มูลค่าแลว้ โดยไดรั้บชาํระหน้ีเป็นท่ีดิน
ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมจาํนวน 117 ลา้นบาท จาํนวนดงักล่าวหลงัหกัค่าใชจ่้ายในการโอนท่ีดินไดร้วมอยูใ่นรายการหน้ี
สูญรับคืนในงบกาํไรขาดทุนรวม 

6. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2547 2547 2546 
วตัถุดิบ 112,136,155 8,794,930 5,062,937 
งานระหวา่งผลิต 36,689,650 3,123,933 4,741,561 
สินคา้สาํเร็จรูป 55,925,481 10,305,890 3,178,624 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลืองโรงงาน 50,116,950 21,264,479 15,685,685 
สินคา้ระหวา่งทาง 33,042,909 - 1,626,490 

รวม 287,911,145 43,489,232 30,295,297 
หกั: สาํรองค่าเผือ่สินคา้เส่ือมสภาพและรับคืนสินคา้ (9,285,046) - - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 278,626,099 43,489,232 30,295,297 

7. เงนิลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 บริษทัฯไดซ้ื้อเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัดงัต่อไปน้ี 

 ก) หุน้สามญัของบริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั จาํนวน 183,989 หุน้ 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 เทคโนโลยี จาํกดั จาํนวน 3,999,989 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
ราคารวมจาํนวน 43 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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  เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

  อตัราส่วน งบการเงนิเฉพาะของบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 (พนับาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม 184,000 99.99   
   จาํกดั     
     ราคาทุน   79,995,217 79,995,217 
     บวก: ส่วนแบ่งกาํไร    209,824,035 
     หกั: ส่วนปรับปรุงจากการปรับโครงสร้าง     
   การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั    (479,293,131) 
      ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคา     
 สินทรัพย ์    (15,855,367) 

    (205,329,246) 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 106,000 99.99 
     ราคาทุน   105,989,000 105,989,000 
     บวก: ส่วนแบ่งกาํไร    112,932,571 
              ส่วนปรับปรุงจากการปรับโครงสร้าง     
 การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั    13,840,677 
     หกั: ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคา     
      สินทรัพย ์    (5,754,214) 

    227,008,034 

บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 40,000 99.99 
     ราคาทุน   42,999,882 42,999,882 
     บวก: ส่วนแบ่งกาํไร    15,367,765 
               ส่วนปรับปรุงจากการปรับโครงสร้าง     
                     การดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั    47,875,829 

    106,243,476 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย    228,984,099 127,922,264 
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เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   อตัราส่วน งบการเงนิรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ วธีิราคาทุน วธีิส่วนได้
เสีย 

  (พนับาท) (ร้อยละ) (บาท) (บาท) 
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั สมบูรณ์      
   หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม      
   จาํกดั      
บริษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท ผลิตและจาํหน่ายทราย 72,000 21.25 15,300,000 - 
   แซนด ์จาํกดั    เคลือบพลาสติกและ     
    ทรายอบแหง้     

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    15,300,000 - 

8. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

   อตัราส่วน งบการเงนิรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ เงินลงทุน 

  (พนับาท) (ร้อยละ) (บาท) 
บริษทั อาซาฮี เทค เมท็ทอลส์  ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน 331,250 0.66 8,750,000 
   (ประเทศไทย) จาํกดั     เหลก็หล่อ    
บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ อลูมิเนียม ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ 1,030,000 1.41 14,500,000 
   จาํกดั        
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั  ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ 150,000 19.20 28,799,300 
บริษทั นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ 732,600 2.90 21,250,000 
   จาํกดั    ระบบเบรค    
บริษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอร่ิง ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ 300,000 1.80 5,399,500 
   จาํกดั     

รวม    78,698,800 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    (18,049,859) 

เงินลงทุนระยะยาว – สุทธิ   60,648,941 
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9. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

 งบการเงนิรวม 
(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน 

    ส่วนปรับปรุง      
  อาคาร  ท่ีดินและ เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  งาน  
  และส่ิง  ระบบ อุปกรณ์ และอุปกรณ์  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน ปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร สาธารณูปโภค โรงงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่  
31 ธนัวาคม 2546 51,742,500 35,508,415 333,078,216 28,143,290 18,836,855 5,377,560 3,708,087 - 476,394,923 
ซ้ือบริษทัยอ่ย 590,254,430 167,224,156 923,266,452 88,646,350 175,476,663 49,315,518 26,519,175 28,467,818 2,049,170,562 
ซ้ือเพ่ิม 38,398,938 662,000 4,454,381 285,000 20,506,331 4,556,189 5,705,495 346,542,742 421,111,076 
จาํหน่าย - - (1,773,157) - (3,422,500) (38,245) (4,988,157) - (10,222,059) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - - 20,350,009 9,106,374 8,599,539 345,700 - (38,401,622) - 

31 ธนัวาคม 2547 680,395,868 203,394,571 1,279,375,901 126,181,014 219,996,888 59,556,722 30,944,600 336,608,938 2,936,454,502 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
31 ธนัวาคม 2546 - 912,580 76,602,604 9,786,643 14,025,303 2,971,994 2,178,058 - 106,477,182 
ซ้ือบริษทัยอ่ย - 63,726,448 276,544,283 13,678,855 139,923,269 41,244,329 22,894,858 - 558,012,042 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 3,101,849 48,797,908 3,391,147 11,236,849 3,414,100 2,289,978 - 72,231,831 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม - 1,989,828 31,221,579 - - - - 33,211,407 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย - - (200,141) - (1,031,588) (30,782) (4,905,794) - (6,168,306) 

31 ธนัวาคม 2547 - 69,730,705 432,966,233 26,856,645 164,153,833 47,599,641 22,457,100 - 763,764,157 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2547 680,395,868 133,663,866 846,409,668 99,324,369 55,843,055 11,957,081 8,487,500 336,608,938 2,172,690,345 

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี 2547      72,231,831 

กรณแีสดงด้วยราคาทุน          

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2547 189,074,183 164,866,828 617,820,676       

 งบการเงนิเฉพาะของบริษทัฯ 
(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

    ส่วนปรับปรุง      
  อาคาร  ท่ีดินและ เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  งาน  
  และส่ิง  ระบบ อุปกรณ์ และอุปกรณ์  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน ปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร สาธารณูปโภค โรงงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่  
31 ธนัวาคม 2546 51,742,500 35,508,415 333,078,216 28,143,290 18,836,855 5,377,560 3,708,087 - 476,394,923 
ซ้ือเพ่ิม 38,398,938 102,000 1,490,000 185,000 4,551,981 2,486,529 5,525,495 198,676,320 251,416,263 
จาํหน่าย - - (1,464,077) - - (7,663) (211,494) - (1,683,234) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - - - - - 292,300 - (292,300) - 

31 ธนัวาคม 2547 90,141,438 35,610,415 333,104,139 28,328,290 23,388,836 8,148,726 9,022,088 198,384,020 726,127,952 
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(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน  

  อาคาร   เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  งาน  
  และส่ิง  ระบบ อุปกรณ์ และอุปกรณ์  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน ปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร สาธารณูปโภค โรงงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
31 ธนัวาคม 2546 - 912,580 76,602,604 9,786,643 14,025,303 2,971,994 2,178,058 - 106,477,182 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 987,063 16,265,758 1,344,300 1,952,346 986,538 766,362 - 22,302,367 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม - 483,591 11,118,234 - - - - - 11,601,825 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย - - (165,593) - - (205) (211,495) - (377,293) 

31 ธนัวาคม 2547 - 2,383,234 103,821,003 11,130,943 15,977,649 3,958,327 2,732,925 - 140,004,081 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2546 51,742,500 34,595,835 256,475,612 18,356,647 4,811,552 2,405,566 1,530,029 - 369,917,741 

31 ธนัวาคม 2547 90,141,438 33,227,181 229,283,136 17,197,347 7,411,187 4,190,399 6,289,163 198,384,020 586,123,871 

ค่าเส่ือมราคาซ่ึงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี       
2546         35,484,795 

2547         22,302,367 

กรณแีสดงด้วยราคาทุน          

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
31 ธนัวาคม 2546 39,669,250 23,138,104 186,129,380       

31 ธนัวาคม 2547 78,068,168 22,216,795 172,953,294       

  ในเดือนกรกฎาคม 2546 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรใหม่โดย              ผู ้
ประเมินราคาอิสระและไดบ้นัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาประเมินใหม่ โดยบนัทึกส่วนท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 138.1 
ล้านบาท ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นและบนัทึกส่วนท่ีลดลงจาํนวน
ประมาณ 40.4 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินราคาขา้งตน้ใชเ้กณฑร์าคาตลาด 
(Market Approach) สาํหรับท่ีดิน และเกณฑร์าคาเปล่ียนแทน (Replacement Cost) สาํหรับอาคาร  และเคร่ืองจกัร 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จํานวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน 278.7 ลา้นบาท (งบ
เฉพาะของบริษทัฯ: จาํนวนเงิน 13.9 ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารแห่งหน่ึง 
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10. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

ท่ีดิน 121,619,100 
เคร่ืองจกัร 23,589,751 
หอ้งชุด 3,513,000 

รวมสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 148,721,851 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (23,589,751) 

สินทรัพยไ์ม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน - สุทธิ 125,132,100 

  โฉนดท่ีดินและหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดของบริษทัย่อยไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษทัฯ 

11. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน - ค่าลขิสิทธ์ิ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

ยอดคงเหลือตน้ปี 290,367 290,367 
บวก: ซ้ือบริษทัยอ่ย 4,734,263 - 
 เพิ่มข้ึน 4,001,000 - 
หกั: ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (1,611,674) (83,917) 

ยอดคงเหลือปลายปี 7,413,956 206,450 

12. เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 

  เงินกูย้ืมน้ีค ํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึงและกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

13. เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 

  เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงและกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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14. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

  เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2547 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูย้มืเงินกบัธนาคารแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 2,405 ลา้นบาท 
และในเดือนเมษายน 2547 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวทั้งจาํนวนไปจ่ายชาํระคืนเงินกูข้องบริษทัฯ และ   ลงทุนใน
หุน้สามญัของบริษทัยอ่ย รวมทั้งใหกู้ย้มืเงินแก่บริษทัยอ่ย 

 (หน่วย: บาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 
  งบการเงินเฉพาะ 
 งบการเงินรวม ของบริษทัฯ 
เงินกูย้มืระยะยาวถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี   
ภายในหน่ึงปีหรือนอ้ยกวา่ 231,088,000 231,088,000 
ระหวา่งสองถึงหา้ปี 1,045,816,000 1,045,816,000 
หา้ปีข้ึนไป 957,928,000 957,928,000 
 2,234,832,000 2,234,832,000 

  เงินกูย้ืมน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 
หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัราเงินกูย้มืขั้นตํ่า (MLR) กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 

  สัญญากูย้มืดงักล่าวระบุใหบ้ริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ เช่น การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินระยะ
ยาวต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ขอ้จาํกดัในการลงทุนใหม่ การจ่ายเงินปันผลและการก่อหน้ีและภาระผกูพนัเหนือสินทรัพย์
ของบริษทัฯ  

  สัญญากูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ห้องชุดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 9 และ 10 และกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

15. ทุนเรือนหุ้น 

  เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2547 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 
80 ลา้นบาทเป็น 226 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,460,000 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 100 บาท บริษทั
ฯไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2547 
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  เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2547 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของ  บริษทัฯ
จากเดิม 226 ลา้นบาท เป็น 300 ลา้นบาท และใหแ้ปลงมูลค่าหุน้สามญัท่ีตราไวจ้ากมูลค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นมูลค่า
หุน้ละ 1 บาท เป็นผลใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัฯจาํนวน 300 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 300 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 
บาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี                 27 กรกฎาคม 2547 

16. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 

  ในระหวา่งปี 2547 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบริษทัฯ 

 ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ - บริษทัฯ 

(หน่วย: บาท) 

   อาคารและ   
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2547 12,073,250 11,493,978 109,143,876 132,711,104 
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - (483,592) (11,118,233) (11,601,825) 
ตดัส่วนเกินทุนของสินทรัพยท่ี์จาํหน่าย - - (1,258,962) (1,258,962) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2547 12,073,250 11,010,386 96,766,681 119,850,317 

 ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ - บริษทัย่อย 

(หน่วย: บาท) 

   อาคารและ   
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ีลงทุน 479,248,435 49,764,731 263,618,559 792,631,725 
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - (1,506,237) (20,103,345) (21,609,582) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2547 479,248,435 48,258,494 243,513,214 771,022,143 

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได ้
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17. สํารองตามกฎหมาย 

  บริษทัฯต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ   
ประจาํปีจนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

18. เงนิปันผลจ่าย/สํารองตามกฎหมาย 

  เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายเงินปันผลจากผล
การดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2546 และสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2547 ใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้สามญั 800,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 92 บาท เป็นจาํนวนรวมทั้งส้ิน 73.6 ลา้นบาท และใหจ้ดัสรรเงินสาํรอง
ตามกฎหมายเพ่ิมเติมจาํนวน 4.0 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนพฤษภาคม 2547 

19. ค่าตอบแทนกรรมการ 

  ค่าตอบแทนกรรมการน้ี เป็นผลประโยชน์ ท่ี จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯตามมาตรา  90 ของ            
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีจ่ายใหก้บักรรมการบริหาร 

20. ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 คาํนวณในอตัราร้อยละ 30 จากกาํไร
ของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนหลงัจากหกัขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อนและบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้าย
ต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี 

21. กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี ้

  ในเดือนมิถุนายน 2547 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัธนาคารแห่งหน่ึง          โดย
ธนาคารตกลงยินยอมลดหน้ีเงินตน้จาํนวน 15.4 ลา้นบาทให้แก่บริษทัยอ่ย โดยท่ีบริษทัย่อยตอ้งจ่ายชาํระหน้ีส่วนท่ี
เหลือทั้งหมด ซ่ึงบริษทัย่อยไดจ่้ายชาํระหน้ีตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดและบนัทึกกาํไรในจาํนวนท่ีธนาคาร    ลดหน้ีให้
เป็นรายการพิเศษในงบกาํไรขาดทุน 
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22. การส่งเสริมการลงทุน 

  บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สาํหรับ
กิจการผลิตช้ินส่วนเหล็กทุบและกิจการผลิตช้ินส่วนท่ีไดจ้ากการ Machining ซ่ึงรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสีย
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี
รายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (หมดอายใุนปี 2547) และไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมไปเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ 

  รายได้ของบริษทัฯจําแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริม         
การลงทุนไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2547 2546 

 กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ได ้  กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ได ้  
 การส่งเสริม รับการส่งเสริม  การส่งเสริม รับการส่งเสริม  
 การลงทุน การลงทุน รวม การลงทุน การลงทุน รวม 

รายได ้   
รายไดจ้ากการขาย       
  -  ในประเทศ 488,100,724 241,376,686 729,477,410 376,921,562 162,393,923 539,315,485 
  -  ต่างประเทศ - 20,600,578 20,600,578 - 14,461,046 14,461,046 
รายไดอ่ื้น 346,675,319 93,145,108 439,820,427 - 23,470,226 23,470,226 

รวมรายได ้ 834,776,043 355,122,372 1,189,898,415 376,921,562 200,325,195 577,246,757 

23. จํานวนและค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน  

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

  2546 2547 2546 
จาํนวนพนกังาน ณ วนัส้ินปี   1,230 186 176 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานสาํหรับปี (ลา้นบาท)  264.4 73.2 68.5 

  ในระหว่างปี 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นจาํนวน 3.4 ลา้นบาท 
(งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 0.7 ลา้นบาท) ซ่ึงไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานขา้งตน้ 
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24. ภาระผูกพนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

 24.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการก่อสร้างโรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัรจาํนวนเงิน 113.0 ลา้นบาท และ 
800.0 ลา้นเยน 

 24.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการเป็นจาํนวนเงินรวม 26.6 ลา้นบาท 

 24.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงาน
กลึงโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพของกระบวน    การผลิต
งานกลึงท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2548 และบริษทัฯมีสิทธิ        ต่อสัญญาได้
อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 24.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
เหล็กทุบข้ึนรูปโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 และร้อยละ 4 ของตน้ทุน        เปล่ียน
สภาพของกระบวนการผลิตเหล็กทุบข้ึนรูปท่ีบริษทัฯผลิตและขายในประเทศและท่ีส่งออก       ต่างประเทศ 
ตามลาํดบั สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัฯมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 24.5 บริษทั บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จาํกัด ได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพ่ือผลิตสินคา้ชนิดหน่ึง สัญญามีอาย ุ 6 ปี โดยส้ินสุดในปี 2551 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตาม
สญัญาดงักล่าวจาํนวน 615,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 24.6 บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จาํกดั ได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุน
เปล่ียนสภาพของกระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ 5 ปี ส้ินสุดในปี 2550 และ
บริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 24.7 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่ง
หน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัรา    ร้อยละ 1.5 
ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพของกระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ 5 ปี โดยส้ินสุด
ในปี 2552 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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25. หนังสือคํา้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงิน 0.06 ลา้นบาทและ 14.86 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั      บางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

26. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบดุล 

  ในระหวา่งวนัท่ี 20 - 21 มกราคม 2548 บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 74 ลา้นหุน้ มูลค่า     ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท ในราคาหุน้ละ 12.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 954.6 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ี
ชาํระแลว้เป็นจาํนวน 300 ลา้นบาทกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2548 

  เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2548 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2548 เป็นตน้ไป 

27. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์    โดยมี
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้นงบ
การเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

28. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 28.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงนิ 

   บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อการเก็งกาํไร
หรือเพื่อการคา้ 

 28.2  ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  

   บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เน่ืองจากบริษทัฯและ
บริษทัย่อยขายสินคา้แก่ลูกคา้จาํนวนนอ้ยราย อย่างไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่คาดว่าจะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น เน่ืองจากลูกหน้ีส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
ชาํระหน้ีดี 
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 28.3 ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้  

   ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียน้ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต       การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีสาระสาํคญัสามารถจดัแบ่งตามประเภท
อตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย อตัรา   
 ลอยตวั ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 150 - 46 196 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื     
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 45 - - 45 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท - 192 - 192 
เงินกูย้มืระยะยาว - 2,235 - 2,235 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 อตัราดอกเบ้ีย อตัรา   
 ลอยตวั ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 102 - 2 104 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 30 - - 30 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - 1,823 - 1,823 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท - 86 - 86 
เงินกูย้มืระยะยาว - 2,235 - 2,235 
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   เคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีจดัแบ่งตามระยะเวลานบัจากวนัท่ีในงบดุลถึงวนัท่ีท่ีมีการ
กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบกาํหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี 2 - 5 ปี รวม ถวัเฉล่ีย 

หนีสิ้นทางการเงนิ    ร้อยละต่อปี 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 192 - 192 4.40 
เงินกูย้มืระยะยาว - 2,235 2,235 4.50 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ อตัราดอกเบ้ีย 

 ภายใน 1 ปี 2 - 5 ปี รวม ถวัเฉล่ีย 

สินทรัพย์ทางการเงนิ    ร้อยละต่อปี 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย - 1,823 1,823 4.50 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 86 - 86 4.75 
เงินกูย้มืระยะยาว - 2,235 2,235 4.50 

 28.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีและเจา้หน้ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

(หน่วย: พนั) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

  อตัราแลกเปล่ียนตาม  อตัราแลกเปล่ียนตาม 
สกลุเงิน จาํนวนท่ี

ซ้ือ 
สญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ี

ซ้ือ 
สญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

  (บาทต่อหน่วยสกลุ  (บาทต่อหน่วยสกลุ 
  เงินตราต่างประเทศ)  เงินตราต่างประเทศ) 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 2,274 39.26 - 41.35 83 39.45 
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เยนญ่ีปุ่น 38,540 0.38           - - 
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  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2547 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ี
สาํคญัซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี หน้ีสินส่วนใหญ่ถึงกาํหนดชาํระ
ภายใน 1 ปี  

(หน่วย: พนั) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 4 1,725 - 18 
เยนญ่ีปุ่น 16,647 229,156 - - 

 28.5 มูลค่ายุตธิรรม 

   เน่ืองจากเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ
และบริษทัย่อยเช่ือว่ามูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสาํคญักบั
มูลค่าตามบญัชี 

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้ น เงินให้กู้ยืมระยะยาว เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาวมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

29. การแสดงรายการในงบการเงนิ 

  การแสดงรายการในงบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ การคา้
ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2544 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

  บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปี 2546 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดั
ประเภทรายการบญัชีของปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้ 

30. การอนุมัตงิบการเงนิ 

  งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัฯแลว้ 


