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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 2548 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาลโดย
เลือกเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามไดมี้การขยายการแสดงรายการในงบดุล     งบกาํไร
ขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมให้อยู่ในรูปแบบเต็ม
เช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไป
กบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบั          งบ
การเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  

 อตัราร้อยละของ  
บริษทัยอ่ย การถือหุน้โดยบริษทัฯ ลกัษณะธุรกิจ 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์

  เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2548 บริษทัฯ ไดรั้บโอนกิจการจากบริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จาํกดั 
(บริษทัย่อย) และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2548 
และเสร็จส้ินการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2549 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี     31 
มีนาคม 2549 คิดเป็นร้อยละดงัน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 สินทรัพยร์วมของ รายไดร้วมของ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ในงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 28.8 36.4 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 33.3 26.4 
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - 

1.3 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ี     ใชใ้น
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

2. ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธนัวาคม 2548 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 11,804 27,774 5,238 5,889 
 เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 30,536 9,372 - - 

 รวม 42,340 37,146 5,238 5,889 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 
ลูกหนีก้ารค้า - บริษทัอืน่    
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 744,074 681,931 308,222 307,728 
 เกินกาํหนดชาํระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 9,404 8,733 514 - 
  มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน - 26 - 26 
  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 5,504 5,254 26 - 

 รวม 758,982 695,944 308,762 307,754 
 หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,724) (4,781) - - 

 ลกูหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืน 754,258 691,163 308,762 307,754 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับริษทัยอ่ย (ซ่ึงไดต้ดัยอดแลว้ในการจดัทาํงบการเงินรวม) 
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุน้หรือมีผูถื้อหุน้หรือมีกรรมการร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด นโยบาย 
 วนัท่ี 31 มีนาคม การกาํหนดราคา 

 2549 2548  

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
      ขายสินคา้และบริการ 33.2 50.4 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
      ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ 16.7 15.1 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด นโยบาย 
 วนัท่ี 31 มีนาคม การกาํหนดราคา 

 2549 2548  

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย     
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
      ขายวสัดุ 1.2 4.1 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ดอกเบ้ียรับ 12.2 20.5 ร้อยละ 4.5, 6 และ MLR ต่อปี 
      ค่าเช่ารับ - 1.2 ค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท 
      รายไดค่้าธรรมเนียมในการ    
         บริหารจดัการ 24.4 22.9 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      รายไดอ่ื้น 3.4 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ซ้ือสินคา้ 0.8 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 
      ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 0.6 5.9 ราคาใกลเ้คียงทุน 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
      ขายสินคา้และบริการ 1.1 2.1 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ี      เก่ียวขอ้ง
กนัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 3,150 3,017 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 413 501 
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 39,905 35,848 1,675 2,371 
บริษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 111 180 - - 
บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ ชิบโป โมลดส์ จาํกดั 142 198 - - 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์     
   เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,182 920 - - 

รวม 42,340 37,146 5,238 5,889 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 40 40 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 40 40 

    บริษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั - 73 - 73 

รวม - 73 80 153 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 28,000 28,000 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 20,000 20,000 

รวม - - 48,000 48,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 527,761 557,000 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 483,000 503,000 

รวม - - 1,010,761 1,060,000 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 109 136 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 461 931 
บริษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 17,862 26,312 - - 
บริษทั อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จาํกดั 165 433 - - 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 41 28 - - 

รวม 18,068 26,773 570 1,067 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 793 - 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษัทย่อย     
   บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - - 95,519
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 31 ธนัวาคม 2548 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2549 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
   บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 28,000 28,000 (28,000) 28,000 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 20,000 20,000 (20,000) 20,000 

รวม 48,000 48,000 (48,000) 48,000 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
   บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 557,000 - (29,239) 527,761 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 503,000 - (20,000) 483,000 

รวม 1,060,000 - (49,239) 1,010,761 

  เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั จาํนวน 28 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 
มีนาคม 2549 ถึงกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 10 เมษายน 2549 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MLR - 1 ต่อปี 

  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั จาํนวน 20 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2549 
ถึงกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 23 มิถุนายน 2549 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี 

  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2549 
จาํนวน 491 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี สาํหรับปีท่ี 1 - 3 หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ต่อปี 
โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน และเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัดงักล่าวจาํนวน 37 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระ
คืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสตามจาํนวนท่ีระบุในสญัญาเงินกูภ้ายใน 3 ปี เร่ิมจ่ายชาํระคืนเงินตน้ในเดือนมีนาคม 2549 
และคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR-1 ต่อปี 

  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส เร่ิม
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี สาํหรับปีท่ี 
1 - 3 หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4. เงนิลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 

  เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธนัวาคม 2548 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 160 640 535,995 535,995 432,750 405,532 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 130 520 519,989 519,989 710,700 702,312 
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - 40 - 43,000 - 95,519 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   1,055,984 1,098,984 1,143,450 1,203,363 

  เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั.สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) ไดมี้มติพิเศษอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 184 ลา้นบาท เป็น 640 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทุน
จาํนวน 456,000 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ.1,000 บาทโดยจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนทั้งหมดใหบ้ริษทัฯ และนาํเงินทั้งส้ินจาก
การเพิ่มทุนดงักล่าวชาํระหน้ีเงินกูย้มืแก่บริษทัฯ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548 นอกจากน้ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดมี้มติพิเศษอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนจาก 640 ลา้นบาท เป็น 160 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยจาก
มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 250 บาท โดยนาํเงินลดทุนจาํนวน 480 ลา้นบาท ไปชดเชยกบัขาดทุนสะสม
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว บริษทัยอ่ยดงักล่าวจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2549 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
ได้มีมติพิ เศษอนุมัติ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก  106 ล้านบาท  เป็น  520 ล้านบาท  โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จาํนวน.414,000 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้น้ละ.1,000 บาทโดยจดัสรรหุน้เพิ่มทุนทั้งหมดใหบ้ริษทัฯ และนาํเงินทั้งส้ินจาก
การเพิ่มทุนดงักล่าวชาํระหน้ีเงินกูย้มืแก่บริษทัฯ บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2548 นอกจากน้ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยไดมี้มติพิเศษอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนจาก 520 ลา้นบาท เป็น 130 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยจาก
มูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 250 บาท โดยนาํเงินลดทุนจาํนวน  390 ลา้นบาทไปชดเชยกบัขาดทุนสะสม
ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว บริษทัยอ่ยดงักล่าวจดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2549 

  เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จาํกดั   (บริษทั
ย่อย) ไดมี้มติพิเศษให้เลิกบริษทั บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัท่ี 27 
ตุลาคม 2548 และเสร็จส้ินการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2549 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   อตัราส่วน งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   ร้อยละ 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
    2549 2548 2549 2548 

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม    15,300 15,300 21,812 21,812 

  บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยใชข้อ้มูลจาก
งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2548 ท่ีตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

 งบการเงนิรวม 

(หน่วย: พนับาท) 

    เงินลงทุน 

   อตัราส่วน 31 มีนาคม  31 
ธนัวาคม  

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ 2549 2548 

   ร้อยละ   
บริษทั อาซาฮี เทค เมท็ทอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน     
       เหลก็หล่อ 331,250 0.66 8,750 8,750 
บริษทั อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ 1,480,000 0.98 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    (15,340) (15,340) 

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ   63,359 63,359 

6. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม.2549 และ 31 ธันวาคม 2548 บริษทัฯได้นําท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและ
เคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

7. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

  โฉนดท่ีดินและหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดของบริษทัย่อยไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษทัฯ 

8. เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

  เงินกูย้ืมน้ีค ํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9. เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 

  เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

10. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 31 มีนาคม 2549 31 ธนัวาคม 2548 

เงินกูย้มืระยะยาวถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี   
ภายในหน่ึงปีหรือนอ้ยกวา่ 184,173 123,990 
ระหวา่งสองถึงหา้ปี 1,111,336 1,098,106 
หา้ปีข้ึนไป 585,887 660,508 
รวม 1,697,223 1,758,614 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,881,396 1,882,604 

เงินกูย้ืมน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี โดยมีกาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 
หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย MLR กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 

  สัญญากูย้ืมดงักล่าวระบุให้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขระหว่างการใชสิ้นเช่ือ เช่น การลงทุนหรือให้กูย้ืม
จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากธนาคารก่อน การก่อหน้ีเพ่ิมและการรักษาสัดส่วนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจ่ายต่อส่วน
ของผูถื้อหุน้ตามจาํนวนท่ีธนาคารกาํหนด เป็นตน้  

  สญัญากูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง หนงัสือกรรมสิทธิหอ้งชุดและเคร่ืองจกัร
บางส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

11. การส่งเสริมการลงทุน 

  รายไดจ้ากการขายของส่วนงานท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2549 มีจาํนวน 178.8 ลา้นบาท 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

12. ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 คาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 25 (อตัรา
ร้อยละ 30 สาํหรับปี 2548) จากกาํไรของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ และอตัราร้อยละ 30 
สาํหรับกาํไรสุทธิของบริษทัยอ่ยหลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการสาํรองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ี            ไม่อนุญาตใหถื้อ
เป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี  

13. งบกระแสเงนิสด 

   เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความรวมถึง   เงินสด 
เงินฝากสถาบนัการเงิน และเงินลงทุนชัว่คราวซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและปราศจากภาระ
ผกูพนั 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามท่ีแสดงอยูใ่นงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

  31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2548  31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2548 

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 218,478 290,062 97,165 157,843 
เงินลงทุนชัว่คราว - ตัว๋เงิน 70,000 200,000 70,000 200,000 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 288,478 490,062 167,165 357,843 

14. ภาระผูกพนั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

 14.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างโรงงานและเคร่ืองจกัรจาํนวนเงิน 114.1 ลา้นบาท 
และ 87.2 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2548: 115.1 ลา้นบาท 390.6 ลา้นเยน และ 0.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

14.2 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าและบริการเป็นจาํนวนเงินรวม 116.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2548: 125.2        ลา้น
บาท) 
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 14.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงาน
กลึงโดยบริษทัฯมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพตาม
กระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2553 และบริษทัฯมีสิทธิ
ต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

14.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
เหล็กทุบข้ึนรูปโดยบริษทัฯมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 และร้อยละ 4 ของ
ตน้ทุนเปล่ียนสภาพตามกระบวนการผลิตเหล็กทุบข้ึนรูปท่ีบริษทัฯผลิตและขายในประเทศและท่ีส่งออก
ต่างประเทศ ตามลาํดบั สัญญามีอายุ.5 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัฯมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้กเป็น
ระยะเวลา 5 ปี 

 14.5 บริษทั บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จาํกัด ได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษทัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพ่ือผลิตสินคา้ชนิดหน่ึง สัญญามีอาย ุ 6 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2551 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตาม
สญัญาดงักล่าวจาํนวน 390,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2548: 450,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

14.6 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่ง
หน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจ่ายค่าธรรมเนียมใน
อตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพตามกระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขายสัญญามีอาย ุ
5 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา      5 ปี 

15. หนังสือคํา้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2549 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงิน.2.4 ลา้นบาท และ 12.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2548: 2.4 ลา้นบาทและ 14.8ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัในการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

16. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์    โดยมี
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ี       แสดงไวใ้นงบ
การเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้
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17. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัฯและ    บริษทั
ยอ่ยมีลูกหน้ีและเจา้หน้ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้
ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

(หน่วย: พนั) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

  อตัราแลกเปล่ียนตาม  อตัราแลกเปล่ียนตาม 
สกลุเงิน จาํนวนท่ี

ซ้ือ 
สญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ี

ซ้ือ 
สญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

  (บาทต่อหน่วยสกลุ  (บาทต่อหน่วยสกลุ 
  เงินตราต่างประเทศ)  เงินตราต่างประเทศ) 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1,411 38.805 - 41.039 7 40.625 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีสาํคญัซ่ึง
ไม่ไดมี้การทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี (หน้ีสินส่วนใหญ่ถึงกาํหนดชาํระภายใน       1 ปี) 

 (หน่วย: พนั) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 126 3,526 - 62 
เยนญ่ีปุ่น 14,990 53,688 - 31,892 
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18.  เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

18.1 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรประจาํปี 2548 
แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 300 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท เน่ืองจากบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู ้
ถือหุ้นไปแลว้ จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายอีกในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 75 ลา้นบาท โดย
บริษทัฯกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2549 

18.2 ในเดือนเมษายน 2549 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดซ้ื้อหุ้นในบริษทั ยามาดะ 
สมบูรณ์ จาํกดั เพิ่มอีก 12,000 หุน้ เป็นเงิน 2 ลา้นบาท ภายหลงัการซ้ือหุน้สดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัดงักล่าว
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 20 

18.3 ในเดือนเมษายน 2549 ไดเ้กิดเหตุไฟไหมเ้คร่ืองจกัรบางส่วนในโรงงานของบริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว
อุตสาหกรรม จาํกดั (บริษทัย่อย) ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเสียหายมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีโดยประมาณ 3   ลา้นบาท 
ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหว่างดาํเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยั ซ่ึงฝ่ายบริหาร
คาดวา่จะไดรั้บเงินชดเชยเพียงพอกบัค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

19. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2549 


