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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 2547 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

  เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2548 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัฯเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและใหเ้ร่ิมซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2548 เป็นตน้ไป 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลโดย
เลือกเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามไดมี้การขยายการแสดงรายการในงบดุล     งบกาํไร
ขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้อยู่ในรูปแบบเต็ม
เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไป
กบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบั          งบ
การเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

 อตัราร้อยละของ  
บริษทัยอ่ย การถือหุน้โดยบริษทัฯ ลกัษณะธุรกิจ 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี     31 
มีนาคม 2548 คิดเป็นร้อยละดงัน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 

 สินทรัพยร์วมของ รายไดร้วมของ 

 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ในงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 23.3 37.6 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 37.7 26.5 
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 4.0 2.2 

1.4 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ี     ใชใ้น
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

2. ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 31 ธนัวาคม 2547 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 31 มีนาคม 2548 31 ธนัวาคม 2547 31 มีนาคม 2548 31 ธนัวาคม 2547 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 38,501 89,031 4,261 41,697 
 เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 42,902 19,393 - - 
 รวม 81,403 108,424 4,261 41,697 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 31 มีนาคม 2548 31 ธนัวาคม 

2547 
31 มีนาคม 2548 31 ธนัวาคม 2547 

ลูกหนีก้ารค้า - บริษทัอืน่    
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 606,273 581,609 246,383 171,919 
 เกินกาํหนดชาํระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 1,426 6,917 - 15 
  มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน - 51 - - 
  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 5,753 5,056 23 23 
 รวม 613,452 593,633 246,406 171,957 
 หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,825) (6,174) (23) (23) 
 ลกูหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืน 608,627 587,459 246,383 171,934 

3. เงนิลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 

  เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2548 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 

  อตัราส่วน งบการเงนิเฉพาะของบริษทัฯ 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

  ร้อยละ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
   2548 2547 2548 2547 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 184,000 99.99 79,995 79,995 (169,831) (205,329) 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 106,000 99.99 105,989 105,989 247,119 227,008 
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 40,000 99.99 43,000 43,000 111,032 106,243 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   228,984 228,984 188,320 127,922 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   อตัราส่วน งบการเงนิรวม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

   ร้อยละ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
    2548 2547 2548 2547 
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั สมบูรณ์        
   หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั        
บริษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท ผลิตและจาํหน่าย       
   แซนด ์จาํกดั    ทรายเคลือบพลาสติก       
    และทรายอบแหง้ 72,000 21.25 15,300 15,300 - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    15,300 15,300 - - 

รวมเงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สีย   244,2
84 

244,2
84 

188,3
20 

127,9
22 

4. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

 งบการเงนิรวม 

(หน่วย: พนับาท) 

    เงินลงทุน 
   อตัราส่วน 31 

มีนาคม  
31 

ธนัวาคม  
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ 2548 2547 

   ร้อยละ   
บริษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน     

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

รวม    78,699 78,699 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า    (18,050) (18,050) 

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ   60,649 60,649 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 บริษทัฯได้นาํท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและ
เคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจาก
ธนาคารแห่งหน่ึง 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย (ซ่ึงไดต้ดัยอดแลว้ในการจดัทาํงบการเงินรวม) 
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้หรือมีผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะ นโยบาย 
 งบการเงินรวม ของบริษทัฯ การกาํหนดราคา 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม  
 2548 2548 2547  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
      ขายสินคา้และบริการ - - 13.0 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน 
      อตัราร้อยละ 10 - 15 
      ขายวตัถุดิบ - - 7.9 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ขายวสัดุ - 4.1 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ดอกเบ้ียรับ - 20.5 - 4.5% 6% และ MLR ต่อปี 
      ค่าเช่ารับ - 1.2 1.1 ค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท 
      รายไดค่้าธรรมเนียมในการ     
         บริหารจดัการ - 22.9 3.1 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ซ้ือวตัถุดิบ - - 0.5 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ซ้ือสินคา้ - - 5.6 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - 5.9 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ดอกเบ้ียจ่าย - - 2.4 4.5% และ 6% ต่อปี 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะ นโยบาย 
 งบการเงินรวม ของบริษทัฯ การกาํหนดราคา 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม  
 2548 2548 2547  
รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้อง
กนั  

    

      ขายสินคา้และบริการ 50.4 2.1 2.3 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      ขายวสัดุ - - 1.2 ราคาตลาด 
      ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 15.1 - - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      ซ้ืออะไหล่ - - 0.3 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - - 5.8 ราคาใกลเ้คียงทุน 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2548 และ 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ี      เก่ียวขอ้ง
กนัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 31 มีนาคม 

2548 
31 ธนัวาคม 

2547 
31 มีนาคม 

2548 
31 ธนัวาคม 

2547 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - - 35,471
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 197 197
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 1,324 924
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 80,709 107,417 2,740 5,105
บริษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 185 670 - - 
บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ ชิบโป โมลดส์ จาํกดั 84 321 - - 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์     
   เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั 425 16 - - 

รวม 81,403 108,424 4,261 41,697
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 31 มีนาคม 

2548 
31 ธนัวาคม 

2547 
31 มีนาคม 

2548 
31 ธนัวาคม 

2547 
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - 3,358 - 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 5,800 - 

รวม - - 9,158 - 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 93,000 30,000

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - 40,000 53,000
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 862,000 834,000
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 928,000 936,000

รวม - - 1,830,000 1,823,000
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - 17,940 7,715
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 75 49
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 5,005 3,760
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั - 32 - - 
บริษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 15,460 17,859 - - 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตทแซนด ์จาํกดั 57 29 - - 

รวม 15,517 17,920 23,020 11,524
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - 4,048 - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
 31 ธนัวาคม 

2547 
เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 

2548 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 30,000 63,000 - 93,000 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย     
   บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 53,000 - (13,000) 40,000 
   บ ริ ษั ท  ส ม บู ร ณ์ ห ล่ อ เ ห ล็ ก เ ห นี ย ว
อุตสาหกรรม 

    

      จาํกดั 834,000 50,000 (22,000) 862,000 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 936,000 - (8,000) 928,000 

รวม 1,823,000 50,000 (43,000) 1,830,000 

  เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั จาํนวน 30 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนใน
วนัท่ี 18 พฤษภาคม 2548 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนบวกร้อยละ 1.5 

  เงินให้กูย้ืมระยะสั้นเพิ่มเติมแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั จาํนวน 20 ลา้นบาท และ          43 
ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืน ในวนัท่ี 24 มิถุนายน 2548 และ 28 กรกฎาคม 2548 ตามลาํดบัโดยคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ดอกเบ้ีย MOR และดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ 3 เดือนบวกร้อยละ 1.5 ตามลาํดบั   

             ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
จาํกดั เป็นจาํนวน 250 ลา้นบาท โดยทยอยรับเงินกูเ้ป็นงวดๆ ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี เร่ิมจ่ายชาํระคืนเงินตน้
ในเดือนมิถุนายน 2549 และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี ในปีท่ี 1 - 2 หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย
เงินกูย้มืขั้นตํ่า (MLR) ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน  

7. เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิ 

  เงินกูย้มืน้ีค ํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยแห่งหน่ึงและคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

8. เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 
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  เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของ บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 31 มีนาคม 2548 31 ธนัวาคม 
2547 

31 มีนาคม 
2548 

31 ธนัวาคม 2547

เงินกูย้มืระยะยาวถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี     
ภายในหน่ึงปีหรือนอ้ยกวา่ - 231,088 - 231,088 
ระหวา่งสองถึงหา้ปี 997,025 1,045,816 997,025 1,045,816 
หา้ปีข้ึนไป 886,860 957,928 886,860 957,928 
รวม 1,883,885 2,003,744 1,883,885 2,003,744 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,883,885 2,234,832 1,883,885 2,234,832 

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดน้าํเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนมาจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืก่อนกาํหนดจาํนวน 5 งวด  รวม
เป็นเงิน 295.3 ลา้นบาท 

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

  สัญญากูย้มืดงักล่าวระบุใหบ้ริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ เช่น การดาํรงอตัราส่วนของหน้ีสินระยะ
ยาวต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ขอ้จาํกดัในการลงทุนใหม่ การจ่ายเงินปันผลและการก่อหน้ีและภาระผกูพนัเหนือสินทรัพย์
ของบริษทัฯ  

  สัญญากู้ยืมดงักล่าวคํ้ าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง ห้องชุดและเคร่ืองจกัรบางส่วนของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

10. ทุนเรือนหุ้น 

  ในระหวา่งวนัท่ี 20 - 21 มกราคม 2548 บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุน้เพิ่มทุนจาํนวน 74 ลา้นหุน้ มูลค่า     ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท ในราคาหุน้ละ 12.9 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 954.6 ลา้นบาท จาํนวนน้ีรวมส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 
880.6 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นจาํนวน 29.2 ลา้นบาทถูกนาํมาหกักบัส่วนเกินทุนดงักล่าว  บริษทัฯไดจ้ด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีชาํระแลว้เป็นจาํนวน 300 ลา้นบาทกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี        26 มกราคม 2548 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11. งบกระแสเงนิสด 

   เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความรวมถึง   เงินสด 
เงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนชัว่คราวซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและปราศจากภาระ
ผกูพนั 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามท่ีแสดงอยูใ่นงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

  31 มีนาคม 
2548 

 31 มีนาคม 
2548 

31 มีนาคม 
2547 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 290,062 157,843 104,237 
เงินลงทุนชัว่คราว - ตัว๋เงิน 200,000 200,000 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 490,062 357,843 104,237 

12. ภาระผูกพนั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

 12.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการก่อสร้างโรงงานและเคร่ืองจกัรจาํนวนเงิน 29.6 ลา้นบาท และ 545.6 
ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2547: 113.0 ลา้นบาท และ 800.0 ลา้นเยน) 

12.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการเป็นจาํนวนเงินรวม 70.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2547: 26.6 ลา้นบาท) 

 12.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงาน
กลึงโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพของกระบวน    การผลิต
งานกลึงท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2548 และบริษทัฯมีสิทธิ        ต่อสัญญาได้
อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

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

 12.5 บริษทั บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จาํกัด ได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพ่ือผลิตสินคา้ชนิดหน่ึง สัญญามีอาย ุ 6 ปี โดยส้ินสุดในปี 2551 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั  ตาม
สญัญาดงักล่าวจาํนวน 570,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2547: 615,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

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

12.7 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่ง
หน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัรา    ร้อยละ 1.5 
ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพของกระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สญัญามี   อาย ุ5 ปี โดยส้ินสุด
ในปี 2552 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

13. หนังสือคํา้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2548 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงิน 1.1 ลา้นบาทและ 14.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2547: 0.1 บาทและ 14.9 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

14. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์    โดยมี
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ี       แสดงไวใ้นงบ
การเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15. สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

(หน่วย: พนั) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
  อตัราแลกเปล่ียนตาม  อตัราแลกเปล่ียนตาม 

สกลุเงิน จาํนวนท่ี
ซ้ือ 

สญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ี
ซ้ือ 

สญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

  (บาทต่อหน่วยสกลุ  (บาทต่อหน่วยสกลุ 
  เงินตราต่างประเทศ)  เงินตราต่างประเทศ) 

   ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,828 38.34 - 39.26 29 38.38 

16. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2548 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหน้าํสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 
6.2 ลา้นบาทและส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 766.8 ลา้นบาทมาชดเชยกบัขาดทุนสะสมส้ินปี 2547 ของบริษทัฯในไตร
มาสท่ี 1 ของปี 2548 

17. การแสดงรายการในงบการเงนิ 

  บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินปี 2547 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภท
รายการบญัชีของงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงาน   ไปแลว้ 

18. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัฯแลว้ 


