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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2548 และ 2547 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

  เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษทัฯเป็น
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) 

  สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัย่อยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี     30 
กนัยายน 2548 คิดเป็นร้อยละดงัน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 สินทรัพยร์วมของ รายไดร้วมของ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ในงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 27.2 38.0 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 34.6 27.2 
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 2.7 0.1 

1.4 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ี     ใชใ้น
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2547 

2. ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 และ 31 ธนัวาคม 2547 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 35,854 89,031 12,206 41,697 
 เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 27,312 19,393 - - 

 รวม 63,166 108,424 12,206 41,697 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547 
ลูกหนีก้ารค้า - บริษทัอืน่    
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 736,738 581,609 329,698 171,919 
 เกินกาํหนดชาํระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 6,838 6,917 - 15 
  มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,413 51 26 - 
  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 5,046 5,056 23 23 

 รวม 751,035 593,633 329,747 171,957 
 หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,825) (4,825) (23) (23) 

 ลกูหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืน 746,210 588,808 329,724 171,934 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย (ซ่ึงไดต้ดัยอดแลว้ในการจดัทาํงบการเงินรวม) 
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้หรือมีผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด นโยบาย 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน การกาํหนดราคา 

 2548 2547 2548 2547  

รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้อง
กนั  

    

      ขายสินคา้และบริการ 31.4 59.3 134.0 100.1 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 20.5 23.9 51.8 37.0 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - - 0.4 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด นโยบาย 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน การกาํหนดราคา 

 2548 2547 2548 2547  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย       
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
      ขายสินคา้และบริการ 0.1 10.3 0.2 20.0 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน 
        อตัราร้อยละ 10 - 15 
      ขายวตัถุดิบ 1.5 6.4 1.5 13.3 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ขายวสัดุ 5.2 8.7 13.3 18.4 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ดอกเบ้ียรับ 22.4 22.2 65.0 37.5 ร้อยละ 4.5, 6 และ MLR ต่อปี 
      ค่าเช่ารับ 1.2 1.2 3.7 2.2 ค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท 
      รายไดค่้าธรรมเนียมในการ      
         บริหารจดัการ 22.9 3.1 68.7 5.2 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ซ้ือวตัถุดิบ - 0.6 2.9 0.7 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ซ้ือสินคา้ 0.6 3.6 21.7 11.6 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      ซ้ืออะไหล่ - - - 0.2 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 6.1 6.1 18.0 10.3 ราคาใกลเ้คียงทุน 
รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้อง
กนั  

    

      ขายสินคา้และบริการ - 3.3 - 25.2 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      ขายวตัถุดิบ - - - 10.6 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ขายวสัดุ - - - 1.5 ราคาตลาด 
      ค่าเช่ารับ - - - 1.5 ค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท 
      รายไดค่้าธรรมเนียมในการ      
         บริหารจดัการ - - - 4.1 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ดอกเบ้ียรับ - - - 5.1 ร้อยละ 4.5 ต่อปี 
      รายไดอ่ื้น - - - 5.6 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - - 8.3 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      ซ้ืออะไหล่ - - - 0.4 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      ค่าสาธารณูปโภคจ่าย - - - 7.8 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ดอกเบ้ียจ่าย - - - 3.2 ร้อยละ 4.5 และร้อยละ 6 ต่อปี 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 และ 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ี      เก่ียวขอ้ง
กนัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - 7,519 35,471
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 1,632 197
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 689 924
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 62,341 107,417 2,366 5,105
บริษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 169 670 - - 
บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ ชิบโป โมลดส์ จาํกดั 565 321 - - 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์     
   เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั 91 16 - - 

รวม 63,166 108,424 12,206 41,697

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - 346 - 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 30 - 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 40 - 

    บริษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั 73 - 73 - 

รวม 73 - 489 - 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 20,000 30,000

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - - 53,000
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 998,000 834,000
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 955,000 936,000

รวม - - 1,953,000 1,823,000
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - 4,881 7,715
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 102 49
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 2,705 3,760
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั - 32 - - 
บริษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 22,162 17,859 - - 
บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ อลูมิเนียม จาํกดั 555 - - - 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 55 29 - - 

รวม 22,772 17,920 7,688 11,524

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 31 ธนัวาคม 2547 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2548 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 30,000 63,000 (73,000) 20,000 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
   บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 53,000 - (53,000) - 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 834,000 230,000 (66,000) 998,000 

   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 936,000 73,000 (54,000) 955,000 

รวม 1,823,000 303,000 (173,000) 1,953,000 

  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 จาํนวน 20 ลา้น
บาท มีกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2548 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯใหเ้งินกูย้มืระยะสั้นเพิ่มเติมแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั จาํนวน     63 
ลา้นบาท หลงัจากนั้น บริษทัฯไดแ้ปลงเงินให้กูย้ืมระยะสั้นจาํนวนรวม 73 ลา้นบาท เป็นเงินกูย้ืมระยะยาว ซ่ึงมี
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส ตามจาํนวนท่ีระบุในสัญญาเงินกูภ้ายใน 5 ปี เร่ิมจ่ายชาํระคืนเงินตน้      ใน
เดือนมีนาคม 2549 และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี ในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 หลงัจากนั้น คิดดอกเบ้ียในอตัรา
ดอกเบ้ีย MLR ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 
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  ในระหว่างงวด บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั เป็น
จาํนวน 250 ลา้นบาท โดยทยอยรับเงินกูเ้ป็นงวดๆ ซ่ึงมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส ตามจาํนวนท่ีระบุใน
สญัญาเงินกูภ้ายใน 5 ปี เร่ิมจ่ายชาํระคืนเงินตน้ในเดือนมิถุนายน 2549 และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี ในปี
ท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 

4. เงนิลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 

  เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 และ 31 ธนัวาคม 2547 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ วธีิราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย  

  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  เงินปันผลรับ 
  2548 2547 2548 2547 ในปี 2548 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 184,000 79,995 79,995 (84,344) (205,329) - 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 106,000 105,989 105,989 275,175 227,008 - 
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 40,000 43,000 43,000 95,854 106,243 18,000 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  228,984 228,984 286,685 127,922 18,000 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   อตัราส่วน งบการเงินรวม  

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย  

   ร้อยละ 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  เงินปันผลรับ 
    2548 2547 2548 2547 ในปี 2548 

บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั สมบูรณ์         
   หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั         
บริษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท ผลิตและจาํหน่าย        
   แซนด ์จาํกดั    ทรายเคลือบพลาสติก        
    และทรายอบแหง้ 72,000 21.25 15,300 15,300 21,812 - 3,060 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    15,300 15,300 21,812 - 3,060 
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  บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยใชข้อ้มูลจาก
งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2548 ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

5. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

 งบการเงนิรวม 

(หน่วย: พนับาท) 

    เงินลงทุน 

   อตัราส่วน 30 กนัยายน  31 
ธนัวาคม  

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ 2548 2547 

   ร้อยละ   
บริษทั อาซาฮี เทค เมท็ทอลส์ (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 

6. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

  ณ วนัท่ี 30 กันยายน.2548 และ 31 ธันวาคม 2547 บริษทัฯได้นําท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและ
เคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

7. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

  โฉนดท่ีดินและหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดของบริษทัย่อยไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษทัฯ 
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8. เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

  เงินกูย้ืมน้ีค ํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

9. เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 

  เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

10. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรว งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547 30 กนัยายน 2548 31 ธนัวาคม 2547 

เงินกูย้มืระยะยาวถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี     
ภายในหน่ึงปีหรือนอ้ยกวา่ 61,391 231,088 61,391 231,088 
ระหวา่งสองถึงหา้ปี 1,086,876 1,045,816 1,086,876 1,045,816 
หา้ปีข้ึนไป 735,618 957,928 735,618 957,928 
รวม 1,822,494 2,003,744 1,822,494 2,003,744 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,883,885 2,234,832 1,883,885 2,234,832 

เงินกูย้ืมน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 
หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MLR กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 

  สัญญากูย้ืมดงักล่าวระบุให้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขระหว่างการใชสิ้นเช่ือ เช่น การลงทุนหรือให้กูย้ืม
จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากธนาคารก่อน การก่อหน้ีเพ่ิมและการรักษาสดัส่วนหน้ีสินรวมทุกประเภทต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้ตามจาํนวนท่ีธนาคารกาํหนด เป็นตน้  

  สญัญากูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง หนงัสือกรรมสิทธิหอ้งชุดและเคร่ืองจกัร
บางส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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11. ทุนจดทะเบยีน 

  ในระหว่างวนัท่ี 20 ถึงวนัท่ี 21 มกราคม 2548 บริษทัฯไดอ้อกจาํหน่ายหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 74 ลา้นหุน้ มูลค่า
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคาหุน้ละ 12.9 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 954.6 ลา้นบาท จาํนวนน้ีรวมส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จาํนวน 880.6 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้จาํนวน 29.2.ลา้นบาทถูกนาํมาหกักบัส่วนเกินทุนดงักล่าว  บริษทัฯ
ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีชาํระแลว้เป็นจาํนวน 300 ลา้นบาทกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2548 

12. การลดขาดทุนสะสม 

  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2548 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้นาํสํารองตามกฎหมาย
จาํนวน 6.2 ลา้นบาทและส่วนเกินมูลค่าหุน้จาํนวน 766.8 ลา้นบาทมาชดเชยกบัขาดทุนสะสมส้ินปี 2547 ของบริษทัฯ
ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2548 

13. การส่งเสริมการลงทุน 

  บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับการผลิตเพลาขบัลอ้หลงั ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1449(2)/2548 ทั้งน้ีภายใต้
เง่ือนไขท่ีกาํหนด สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึง 

 ก. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็น
จาํนวนไม่เกินจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา        8 ปีนบัแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ (1 กรกฎาคม 2548) 

 ข. ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้ร้อยละ 75 ของอตัราปกติสําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชใ้น
การผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศเป็นเวลา 1 ปีนบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

 ค. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็น
เวลา 5 ปีนบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

 ง. ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายเป็นระยะเวลา 10 ปี    นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 
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 จ. ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ    เงิน
ลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

  รายไดจ้ากการขายของส่วนงานท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนมีจาํนวน 157 
ลา้นบาท 

14. ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด คาํนวณจากกาํไรของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของ   บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหกัดว้ยผล
ขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน 

15. งบกระแสเงนิสด 

   เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความรวมถึง   เงินสด 
เงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนชัว่คราวซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและปราศจากภาระ
ผกูพนั 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามท่ีแสดงอยูใ่นงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

  30 กนัยายน 2548 30 กนัยายน 2547  30 กนัยายน 2548 30 กนัยายน 2547 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 185,077 274,469 158,833 181,970 
เงินลงทุนชัว่คราว - ตัว๋เงิน 50,000 - 50,000 - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 235,077 274,469 208,833 181,970 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16. ภาระผูกพนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 และ 31 ธนัวาคม 2547 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

 16.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการก่อสร้างโรงงานและเคร่ืองจกัรจาํนวนเงิน 2.1 ลา้นบาท และ 428.9 
ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2547: 113.0 ลา้นบาท และ 800.0 ลา้นเยน) 

16.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการเป็นจาํนวนเงินรวม 64.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2547: 26.6 ลา้นบาท) 

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

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

 16.5 บริษทั บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จาํกัด ได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพ่ือผลิตสินคา้ชนิดหน่ึง สัญญามีอาย ุ 6 ปี โดยส้ินสุดในปี 2551 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตาม
สญัญาดงักล่าวจาํนวน 630,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2547: 630,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

 16.6 บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จาํกดั ได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ.1.5 ของตน้ทุน
เปล่ียนสภาพของกระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ 5 ปี ส้ินสุดในปี 2550 และ
บริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16.7 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่ง
หน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัรา    ร้อยละ 1.5 
ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพของกระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัย่อยผลิตและขาย สัญญามี   อายุ 5 ปี โดย
ส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

17. หนังสือคํา้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2548 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงิน.2.4 ลา้นบาท และ 6.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธันวาคม 2547: 0.1 ลา้นบาทและ 14.9 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัในการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

18. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์    โดยมี
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ี       แสดงไวใ้นงบ
การเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

19. สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2548 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

(หน่วย: พนั) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

  อตัราแลกเปล่ียนตาม  อตัราแลกเปล่ียนตาม 
สกลุเงิน จาํนวนท่ี

ซ้ือ 
สญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ี

ซ้ือ 
สญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

  (บาทต่อหน่วยสกลุ  (บาทต่อหน่วยสกลุ 
  เงินตราต่างประเทศ)  เงินตราต่างประเทศ) 

   ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 899.4 41.1680 - 41.2925 68.1 41.1680 - 41.1870 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

20.  เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

 20.1  รับโอนกจิการจากบริษทัย่อย 

  เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯรับโอนกิจการ 
กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั (บริษทัยอ่ย) ปัจจุบนับริษทั
ยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

 20.2  เพิม่ทุนและลดทุนของบริษทัย่อย 

  บริษทั บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (บริษัทย่อย) 

  เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จาํกดั ไดมี้
มติพิเศษอนุมติัดงัน้ี 

ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 106 ลา้นบาท เป็น 520 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน.414,000 หุน้ 
มูลค่าตราไวหุ้้นละ.1,000 บาทโดยจดัสรรหุ้นสามญัทั้งหมดให้ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือ    หุ้นเดิม  
และนาํเงินทั้งส้ินจากการเพ่ิมทุนดงักล่าวชาํระหน้ีเงินกูย้มืแก่บริษทัฯ บริษทัยอ่ยได ้             จดทะเบียน
การเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548   

ข) ลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ลา้นบาท เป็น 130 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น
สามัญของบริษทัย่อยจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 250 บาท โดยจะนําเงินลดทุน
จาํนวน  390 ลา้นบาท  ไปชดเชยกบัขาดทุนสะสมของบริษทัยอ่ย ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่ง
การดาํเนินการลดทุนตามกฎหมาย 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  บริษัท สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จํากดั (บริษัทย่อย) 

  เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั.สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
จาํกดัไดมี้มติพเิศษอนุมติัดงัน้ี 

ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 184 ลา้นบาท เป็น 640 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 456,000 หุน้ 
มูลค่าตราไวหุ้้นละ.1,000 บาทโดยจดัสรรหุ้นสามญัทั้งหมดให้ผูถื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือ    หุ้นเดิม  
และนาํเงินทั้งส้ินจากการเพิ่มทุนดงักล่าวชาํระหน้ีเงินกูย้มืแก่บริษทัฯ บริษทัยอ่ยได ้         จดทะเบียน
การเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548   

ข) ลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ลา้นบาท เป็น 160 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้น
สามัญของบริษทัย่อยจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 250 บาท โดยจะนําเงินลดทุน
จาํนวน 480 ลา้นบาท ไปชดเชยกบัขาดทุนสะสมของบริษทัยอ่ย ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหวา่ง
การดาํเนินการลดทุนตามกฎหมาย 

21. การจัดประเภทรายการบญัชี 

  บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินปี.2547 ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภท
รายการบญัชีของงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงาน    ไปแลว้ 

22. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการของบริษทัฯแลว้ 


