(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2548 และ 2547
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 ข้ อมูลบริษทั ฯ
เมื่ อ วัน ที่ 31 มกราคม 2548 ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยได้รั บ หุ ้ น สามัญ ของบริ ษ ทั ฯเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและให้เริ่ มซื้อขายได้ต้ งั แต่วนั ที่ 31 มกราคม 2548 เป็ นต้นไป
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลโดย
เลือกเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามได้มีการขยายการแสดงรายการในงบดุล งบกําไร
ขาดทุ น งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น และงบกระแสเงิ น สดเพิ่ม เติ ม ให้อ ยู่ใ นรู ป แบบเต็ม
เช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติ มจากงบการเงิ นประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไป
กับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ น รวมนี้ ไ ด้จัดทําขึ้ นโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษทั สมบูร ณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด
(มหาชน) (ซึ่ งต่อไปเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย และได้จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ
งบ
การเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
อัตราร้อยละของ
การถือหุ น้ โดยบริ ษทั ฯ
ลักษณะธุรกิจ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
99.99
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
99.99
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด
99.99
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์และรายได้ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2548 คิดเป็ นร้อยละดังนี้

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด

อัตราร้อยละของ
สิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบดุลรวม
27.2
34.6
2.7

อัตราร้อยละของ
รายได้รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบกําไรขาดทุนรวม
38.0
27.2
0.1

1.4 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
2. ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม

35,854
27,312
63,166
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89,031
19,393
108,424

12,206
-

41,697
-

12,206

41,697

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547
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

736,738

581,609

6,838
2,413
5,046
751,035
(4,825)
746,210

6,917
51
5,056
593,633
(4,825)
588,808

329,698

171,919

-

15

26
23
329,747
(23)
329,724

23
171,957
(23)
171,934

3. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สาํ คัญกับบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งได้ตดั ยอดแล้วในการจัดทํางบการเงินรวม)
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ น้ หรื อมีผถู ้ ือหุ น้ หรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
2548
2547
2548
2547
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ อง
กัน
ขายสิ นค้าและบริ การ
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

31.4
20.5
-

59.3
23.9
-
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134.0
51.8
0.4

100.1
37.0
-

นโยบาย
การกําหนดราคา

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาใกล้เคียงทุน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
2548
2547
2548
2547
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้าและบริ การ
ขายวัตถุดิบ
ขายวัสดุ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าธรรมเนียมในการ
บริ หารจัดการ
ซื้ อวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้า
ซื้ ออะไหล่
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ อง
กัน
ขายสิ นค้าและบริ การ
ขายวัตถุดิบ
ขายวัสดุ
ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าธรรมเนียมในการ
บริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ
ซื้ ออะไหล่
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบาย
การกําหนดราคา

0.1

10.3

0.2

20.0

1.5
5.2
22.4
1.2

6.4
8.7
22.2
1.2

1.5
13.3
65.0
3.7

13.3
18.4
37.5
2.2

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 10 - 15
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 4.5, 6 และ MLR ต่อปี
ค่าเช่าเดือนละ 0.4 ล้านบาท

22.9
0.6
6.1

3.1
0.6
3.6
6.1

68.7
2.9
21.7
18.0

5.2
0.7
11.6
0.2
10.3

ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาใกล้เคียงทุน

-

3.3
-

-

25.2
10.6
1.5
1.5

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาตลาด
ค่าเช่าเดือนละ 0.4 ล้านบาท

-

-

-

4.1
5.1
5.6
8.3
0.4
7.8
3.2

ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 4.5 ต่อปี
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6 ต่อปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่ เกี่ยวข้อง
กันซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั ย่งกี่ (1995) จํากัด
บริ ษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั อาซาฮี สมบูรณ์ ชิบโป โมลด์ส จํากัด
บริ ษทั ออโตโมทีฟโปรดักส์ อิมปอร์ต แอนด์
เอ็กซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จํากัด
รวม
ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
รวม

62,341
169
565

107,417
670
321

91
63,166

16
108,424

73
73

7,519
1,632
689
2,366

35,471
197
924
5,105

-

-

-

12,206

-

346
30
40
73
489

41,697
-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด

-

-

20,000

30,000

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่บริษัทย่ อย
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

-

-

998,000
955,000
1,953,000

53,000
834,000
936,000
1,823,000
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547
เจ้ าหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั ย่งกี่ (1995) จํากัด
บริ ษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั อาซาฮี สมบูรณ์ อลูมิเนียม จํากัด
บริ ษทั ซึ ชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด
รวม

-

4,881
102
2,705

22,162
555
55
22,772

32
17,859
29
17,920

-

7,715
49
3,760
-

7,688

11,524

ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2547
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

30 กันยายน 2548

30,000

63,000

(73,000)

20,000

53,000
834,000
936,000
1,823,000

230,000
73,000
303,000

(53,000)
(66,000)
(54,000)
(173,000)

998,000
955,000
1,953,000

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 จํานวน 20 ล้าน
บาท มีกาํ หนดชําระคืนในวันที่ 26 ธันวาคม 2548 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯให้เงินกูย้ มื ระยะสั้นเพิ่มเติมแก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด จํานวน 63
ล้านบาท หลังจากนั้น บริ ษทั ฯได้แปลงเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นจํานวนรวม 73 ล้านบาท เป็ นเงินกูย้ ืมระยะยาว ซึ่ งมี
กําหนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาส ตามจํานวนที่ระบุในสัญญาเงินกูภ้ ายใน 5 ปี เริ่ มจ่ายชําระคืนเงินต้น ใน
เดือนมีนาคม 2549 และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี ในปี ที่ 1 ถึงปี ที่ 2 หลังจากนั้น คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ดอกเบี้ย MLR ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาให้กูย้ ืมเงินแก่บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด เป็ น
จํานวน 250 ล้านบาท โดยทยอยรับเงินกูเ้ ป็ นงวดๆ ซึ่ งมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาส ตามจํานวนที่ระบุใน
สัญญาเงินกูภ้ ายใน 5 ปี เริ่ มจ่ายชําระคืนเงินต้นในเดือนมิถุนายน 2549 และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี ในปี
ที่ 1 ถึงปี ที่ 2 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
4. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้ เสี ย
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 มีรายละเอียดดังนี้
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว

บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

184,000
106,000
40,000

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม เงินปันผลรับ
2548
2547
2548
2547
ในปี 2548
79,995
79,995 (84,344) (205,329)
105,989 105,989 275,175 227,008
43,000
43,000
95,854 106,243
18,000
228,984 228,984 286,685 127,922
18,000

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ ผ่านบริ ษทั สมบูรณ์
หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท ผลิตและจําหน่าย
แซนด์ จํากัด
ทรายเคลือบพลาสติก
และทรายอบแห้ง
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ทุนชําระแล้ว

อัตราส่ วน
งบการเงินรวม
การถือหุน้
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
ร้อยละ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม เงินปั นผลรับ
2547
2548
2547
ในปี 2548
2548

72,000
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21.25

15,300
15,300

15,300
15,300

21,812
21,812

-

3,060
3,060

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ซึ ซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยใช้ขอ้ มูลจาก
งบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
5. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
งบการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)
อัตราส่ วน
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

บริ ษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วน
เหล็กหล่อ
บริ ษทั อาซาฮี สมบูรณ์ อลูมิเนียม จํากัด
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
บริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
บริ ษทั นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จํากัด
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ระบบเบรค
บริ ษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาว - สุ ทธิ

ทุนชําระแล้ว การถือหุน้
ร้อยละ

เงินลงทุน
30 กันยายน
31
ธันวาคม
2548
2547

331,250
1,030,000
150,000

0.66
1.41
19.20

8,750
14,500
28,799

8,750
14,500
28,799

732,600
300,000

2.90
1.80

21,250
5,400
78,699
(18,050)
60,649

21,250
5,400
78,699
(18,050)
60,649

6. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 30 กัน ยายน.2548 และ 31 ธัน วาคม 2547 บริ ษ ทั ฯได้นํา ที่ ดิ นส่ วนใหญ่พ ร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและ
เครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไปจดจํานองเพื่อคํ้าประกันสิ นเชื่อที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับจาก
ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
7. สิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
โฉนดที่ดินและหนังสื อกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดของบริ ษทั ย่อยได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อของ
บริ ษทั ฯ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมนี้ค้ าํ ประกันโดยการจดจํานองที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและคํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
9. เจ้ าหนีท้ รัสต์ รีซีท
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและคํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
10. เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2548
เงินกูย้ มื ระยะยาวถึงกําหนดชําระดังนี้
ภายในหนึ่งปี หรื อน้อยกว่า
ระหว่างสองถึงห้าปี
ห้าปี ขึ้นไป
รวม
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

61,391
1,086,876
735,618
1,822,494
1,883,885

งบการเงินรว งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
31 ธันวาคม 2547 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547
231,088
1,045,816
957,928
2,003,744
2,234,832

61,391
1,086,876
735,618
1,822,494
1,883,885

231,088
1,045,816
957,928
2,003,744
2,234,832

เงิ นกูย้ ืมนี้ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ 4.5 ต่อปี โดยมีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่เบิกเงิ นกูง้ วดแรก
หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
สัญญากูย้ ืมดังกล่าวระบุให้บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขระหว่างการใช้สินเชื่อ เช่น การลงทุนหรื อให้กยู้ ืม
จะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน การก่อหนี้เพิ่มและการรักษาสัดส่ วนหนี้สินรวมทุกประเภทต่อส่ วนของผู ้
ถือหุน้ ตามจํานวนที่ธนาคารกําหนด เป็ นต้น
สัญญากูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง หนังสื อกรรมสิ ทธิ หอ้ งชุดและเครื่ องจักร
บางส่ วนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
11. ทุนจดทะเบียน
ในระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2548 บริ ษทั ฯได้ออกจําหน่ายหุ น้ เพิ่มทุนจํานวน 74 ล้านหุ น้ มูลค่า
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ น้ ละ 12.9 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 954.6 ล้านบาท จํานวนนี้รวมส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
จํานวน 880.6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ จํานวน 29.2.ล้านบาทถูกนํามาหักกับส่ วนเกินทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯ
ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชาํ ระแล้วเป็ นจํานวน 300 ล้านบาทกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2548
12. การลดขาดทุนสะสม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้นาํ สํารองตามกฎหมาย
จํานวน 6.2 ล้านบาทและส่ วนเกินมูลค่าหุน้ จํานวน 766.8 ล้านบาทมาชดเชยกับขาดทุนสะสมสิ้ นปี 2547 ของบริ ษทั ฯ
ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2548
13. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี ต ามพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. 2520 โดยการอนุ ม ัติ ของ
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับการผลิตเพลาขับล้อหลัง ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1449(2)/2548 ทั้งนี้ ภายใต้
เงื่อนไขที่กาํ หนด สิ ทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึง
ก.

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ น
จํานวนไม่เกินจํานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่
เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (1 กรกฎาคม 2548)

ข.

ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้ อยละ 75 ของอัตราปกติสําหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาํ เป็ นที่นาํ เข้ามาใช้ใน
การผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศเป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก

ค.

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที่นาํ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ น
เวลา 5 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก

ง.

ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่
วันที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
จ.

ได้รับอนุ ญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ เงิน
ลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ

รายได้จากการขายของส่ วนงานที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนมีจาํ นวน 157
ล้านบาท
14. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวด คํานวณจากกําไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนของ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษีและหักด้วยผล
ขาดทุนทางภาษียกมาจากปี ก่อน
15. งบกระแสเงินสด
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความรวมถึง เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนชัว่ คราวซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและปราศจากภาระ
ผูกพัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงอยูใ่ นงบกระแสเงินสดประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว - ตัว๋ เงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2547 30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2547
185,077
274,469
158,833
181,970
50,000
50,000
235,077
274,469
208,833
181,970
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันดังนี้
16.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานและเครื่ องจักรจํานวนเงิน 2.1 ล้านบาท และ 428.9
ล้านเยน (31 ธันวาคม 2547: 113.0 ล้านบาท และ 800.0 ล้านเยน)
16.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การเป็ นจํานวนเงินรวม 64.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2547: 26.6 ล้านบาท)
16.3 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
16.4 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั อีกแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
เหล็กทุบขึ้นรู ปโดยบริ ษทั ฯต้องจ่ ายค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้ อยละ 3 และร้ อยละ 4 ของต้นทุน เปลี่ ยน
สภาพของกระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรู ปที่บริ ษทั ฯผลิตและขายในประเทศและที่ส่งออก ต่างประเทศ
ตามลําดับ สัญญามีอายุ.5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ฯมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
16.5 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 630,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (31 ธันวาคม 2547: 630,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
16.6 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
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16.7 บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ ง
หนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมในอัตรา ร้อยละ 1.5
ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพของกระบวนการผลิตงานกลึงที่บริ ษทั ย่อยผลิตและขาย สัญญามี อายุ 5 ปี โดย
สิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
17. หนังสือคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่
เป็ นจํานวนเงิน.2.4 ล้านบาท และ 6.4 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2547: 0.1 ล้านบาทและ 14.9 ล้านบาท
ตามลําดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันในการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
18. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการหลักในส่ วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์ โดยมี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์โดยส่ วนใหญ่ตามที่ แสดงไว้ในงบ
การเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
19. สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2548 บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยมี ย อดคงเหลื อ ของสัญญาซื้ อ ขายเงิ นตราต่ า งประเทศ
ล่วงหน้าที่มีสาระสําคัญดังนี้
(หน่วย: พัน)

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จํานวนที่ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ
ซื้อ
(บาทต่อหน่วยสกุล
เงินตราต่างประเทศ)
899.4
41.1680 - 41.2925
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งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จํานวนที่ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ
ซื้อ
(บาทต่อหน่วยสกุล
เงินตราต่างประเทศ)
68.1
41.1680 - 41.1870

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
20.1 รับโอนกิจการจากบริษทั ย่ อย
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯรับโอนกิจการ
กรรมสิ ทธิ์ในสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ปั จจุบนั บริ ษทั
ย่อยดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการชําระบัญชี
20.2 เพิม่ ทุนและลดทุนของบริษทั ย่ อย
บริษทั บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (บริษัทย่ อย)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั บางกอกสปริ ง อินดัสเตรี ยล จํากัด ได้มี
มติพิเศษอนุมตั ิดงั นี้
ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 106 ล้านบาท เป็ น 520 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน.414,000 หุน้
มูลค่าตราไว้หุ้นละ.1,000 บาทโดยจัดสรรหุ ้นสามัญทั้งหมดให้ผูถ้ ือหุ ้นตามสัดส่ วนการถือ หุ ้นเดิ ม
และนําเงินทั้งสิ้นจากการเพิ่มทุนดังกล่าวชําระหนี้เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยได้
จดทะเบียน
การเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548
ข) ลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ล้านบาท เป็ น 130 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ย่อยจากมูล ค่ าหุ ้น ละ 1,000 บาท เป็ นมู ลค่ า หุ ้นละ 250 บาท โดยจะนําเงิ นลดทุ น
จํานวน 390 ล้านบาท ไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริ ษทั ย่อย ปัจจุบนั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยูร่ ะหว่าง
การดําเนินการลดทุนตามกฎหมาย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท สมบูรณ์ หล่ อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (บริษัทย่ อย)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั .สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
จํากัดได้มีมติพเิ ศษอนุมตั ิดงั นี้
ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 184 ล้านบาท เป็ น 640 ล้านบาท โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 456,000 หุน้
มูลค่าตราไว้หุ้นละ.1,000 บาทโดยจัดสรรหุ ้นสามัญทั้งหมดให้ผูถ้ ือหุ ้นตามสัดส่ วนการถือ หุ ้นเดิ ม
และนําเงินทั้งสิ้ นจากการเพิ่มทุนดังกล่าวชําระหนี้ เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยได้
จดทะเบียน
การเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548
ข) ลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ล้านบาท เป็ น 160 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ย่อยจากมูล ค่ าหุ ้น ละ 1,000 บาท เป็ นมู ลค่ า หุ ้นละ 250 บาท โดยจะนําเงิ นลดทุ น
จํานวน 480 ล้านบาท ไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริ ษทั ย่อย ปัจจุบนั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยูร่ ะหว่าง
การดําเนินการลดทุนตามกฎหมาย
21. การจัดประเภทรายการบัญชี
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินปี .2547 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีของงวดปัจจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงาน ไปแล้ว
22. การอนุมัตงิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิจากกรรมการของบริ ษทั ฯแล้ว
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