(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 2548
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
1.1 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
1.2 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 2548
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

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 บริ ษทั ฯ ได้รับโอนกิ จการจากบริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด
(บริ ษทั ย่อย) และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548
และเสร็ จสิ้ นการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
สิ นทรัพย์และรายได้ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2549 คิดเป็ นร้อยละดังนี้

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด

อัตราร้อยละของ
สิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบดุลรวม
28.8
33.3
-

อัตราร้อยละของ
รายได้รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบกําไรขาดทุนรวม
36.4
26.4
-

1.3 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
2. ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม

11,804
30,536
42,340
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27,774
9,372
37,146

5,238
-

5,889
-

5,238

5,889

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
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

744,074

681,931

308,222

9,404

8,733
26
5,254
695,944
(4,781)
691,163

514

5,504
758,982
(4,724)
754,258

307,728
-

-

26

26
308,762
308,762

307,754
307,754

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
วันที่ 31 มีนาคม
2549
2548
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้าและบริ การ
ซื้อสิ นค้าและวัตถุดิบ

33.2
16.7
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50.4
15.1

นโยบาย
การกําหนดราคา

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2549
2548
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายวัสดุ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าธรรมเนียมในการ
บริ หารจัดการ
รายได้อื่น
ซื้อสิ นค้า
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้าและบริ การ

นโยบาย
การกําหนดราคา

1.2
12.2
-

4.1
20.5
1.2

ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 4.5, 6 และ MLR ต่อปี
ค่าเช่าเดือนละ 0.4 ล้านบาท

24.4
3.4
0.8
0.6

22.9
5.9

ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาใกล้เคียงทุน

1.1

2.1

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่
กันซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

เกี่ยวข้อง

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
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

-

39,905
111
142

35,848
180
198

2,182
42,340

920
37,146
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3,150
413
1,675

3,017
501
2,371

-

-

-

5,238

5,889

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548
ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
รวม

-

-

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

-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่บริษัทย่ อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม
เจ้ าหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ซึ ชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด
รวม

40
40
80

40
40
73
153

-

28,000
20,000
48,000

28,000
20,000
48,000

-

-

527,761
483,000
1,010,761

557,000
503,000
1,060,000

-

-

109
461

136
931

73
73

17,862
165
41
18,068

26,312
433
28
26,773

เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด

-

-

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบริษัทย่ อย
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด

-

-
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-

-

570
793

-

1,067
95,519

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2548
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

28,000
20,000
48,000

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

557,000
503,000
1,060,000

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
28,000
20,000
48,000
-

31 มีนาคม 2549

(28,000)
(20,000)
(48,000)

28,000
20,000
48,000

(29,239)
(20,000)
(49,239)

527,761
483,000
1,010,761

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด จํานวน 28 ล้านบาท ณ วันที่ 31
มีนาคม 2549 ถึงกําหนดชําระคืนในวันที่ 10 เมษายน 2549 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MLR - 1 ต่อปี
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด จํานวน 20 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549
ถึงกําหนดชําระคืนในวันที่ 23 มิถุนายน 2549 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย MOR ต่อปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549
จํานวน 491 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาส เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2554
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี สําหรับปี ที่ 1 - 3 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี
โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน และเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ดังกล่าวจํานวน 37 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระ
คืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาสตามจํานวนที่ระบุในสัญญาเงินกูภ้ ายใน 3 ปี เริ่ มจ่ายชําระคืนเงินต้นในเดือนมีนาคม 2549
และคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-1 ต่อปี
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาส เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี สําหรับปี ที่
1 - 3 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้ เสี ย
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 มีรายละเอียดดังนี้
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
ชื่อบริ ษทั
ทุนชําระแล้ว
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2549
2548
2549
2548
2549
2548
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
160
640
535,995
535,995
432,750
405,532
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
130
520
519,989
519,989
710,700
702,312
43,000
95,519
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด
40
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
1,055,984 1,098,984 1,143,450 1,203,363

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั .สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด
(บริ ษทั ย่อย) ได้มีมติพิเศษอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 184 ล้านบาท เป็ น 640 ล้านบาท โดยออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน
จํานวน 456,000 หุ น้ มูลค่าตราไว้หุน้ ละ.1,000 บาทโดยจัดสรรหุ น้ เพิ่มทุนทั้งหมดให้บริ ษทั ฯ และนําเงินทั้งสิ้ นจาก
การเพิ่มทุนดังกล่าวชําระหนี้ เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้มีมติพิเศษอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนจาก 640 ล้านบาท เป็ น 160 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อยจาก
มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 250 บาท โดยนําเงินลดทุนจํานวน 480 ล้านบาท ไปชดเชยกับขาดทุนสะสม
ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั บางกอกสปริ ง อินดัสเตรี ยล จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
ได้ มี ม ติ พิ เ ศษอนุ ม ัติ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจาก 106 ล้า นบาท เป็ น 520 ล้า นบาท โดยออกหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น
จํานวน.414,000 หุ ้น มูลค่าตราไว้หุน้ ละ.1,000 บาทโดยจัดสรรหุ น้ เพิ่มทุนทั้งหมดให้บริ ษทั ฯ และนําเงินทั้งสิ้ นจาก
การเพิ่มทุนดังกล่าวชําระหนี้ เงินกูย้ มื แก่บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์
แล้วเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้มีมติพิเศษอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนจาก 520 ล้านบาท เป็ น 130 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ย่อยจาก
มูลค่าหุน้ ละ 1,000 บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 250 บาท โดยนําเงินลดทุนจํานวน 390 ล้านบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสม
ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด (บริ ษทั
ย่อย) ได้มีมติพิเศษให้เลิ กบริ ษทั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเลิ กบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์ในวันที่ 27
ตุลาคม 2548 และเสร็ จสิ้ นการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549
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

72,000

อัตราส่ วน
การถือหุน้
ร้อยละ

21.25

งบการเงินรวม
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2549
2548
2549
2548

15,300
15,300

15,300
15,300

21,812
21,812

21,812
21,812

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

ลักษณะของธุรกิจ

บริ ษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วน
เหล็กหล่อ
บริ ษทั อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
บริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด
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
31 มีนาคม
31
ธันวาคม
2549
2548

331,250
1,480,000
150,000

0.66
0.98
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
(15,340)
63,359

21,250
5,400
78,699
(15,340)
63,359

6. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม.2549 และ 31 ธัน วาคม 2548 บริ ษ ทั ฯได้นํา ที่ ดิ น ส่ ว นใหญ่ พ 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
8. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ ืมนี้ค้ าํ ประกันโดยการจดจํานองที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและคํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
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)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
31 มีนาคม 2549
31 ธันวาคม 2548
เงินกูย้ มื ระยะยาวถึงกําหนดชําระดังนี้
ภายในหนึ่งปี หรื อน้อยกว่า
ระหว่างสองถึงห้าปี
ห้าปี ขึ้นไป
รวม
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

184,173
1,111,336
585,887
1,697,223
1,881,396

123,990
1,098,106
660,508
1,758,614
1,882,604

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 วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ตามจํานวนที่ธนาคารกําหนด เป็ นต้น
สัญญากูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง หนังสื อกรรมสิ ทธิ หอ้ งชุดและเครื่ องจักร
บางส่ วนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
11. การส่ งเสริมการลงทุน
รายได้จากการขายของส่ วนงานที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนของบริ ษทั ฯสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2549 มีจาํ นวน 178.8 ล้านบาท
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2549 คํานวณขึ้นในอัตราร้อยละ 25 (อัตรา
ร้อยละ 30 สําหรับปี 2548) จากกําไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนของบริ ษทั ฯ และอัตราร้อยละ 30
สําหรับกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยหลังจากบวกกลับด้วยรายการสํารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
ไม่อนุญาตให้ถือ
เป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษี
13. งบกระแสเงินสด
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทํางบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายความรวมถึง เงินสด
เงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนชัว่ คราวซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและปราศจากภาระ
ผูกพัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงอยูใ่ นงบกระแสเงินสดประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว - ตัว๋ เงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2548
218,478
290,062
200,000
70,000
288,478
490,062

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2548
97,165
157,843
70,000
200,000
167,165
357,843

14. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันดังนี้
14.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับการซื้ อที่ดิน ก่อสร้างโรงงานและเครื่ องจักรจํานวนเงิน 114.1 ล้านบาท
และ 87.2 ล้านเยน (31 ธันวาคม 2548: 115.1 ล้านบาท 390.6 ล้านเยน และ 0.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
14.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การเป็ นจํานวนเงินรวม 116.8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2548: 125.2
บาท)
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ล้าน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14.3 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงาน
กลึ งโดยบริ ษทั ฯมีขอ้ ตกลงเกี่ ยวกับการจ่ายค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้ อยละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตาม
กระบวนการผลิตงานกลึงที่บริ ษทั ฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดในปี 2553 และบริ ษทั ฯมีสิทธิ
ต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
14.4 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั อีกแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
เหล็กทุบขึ้นรู ปโดยบริ ษทั ฯมีขอ้ ตกลงเกี่ ยวกับการจ่ ายค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้ อยละ 3 และร้ อยละ 4 ของ
ต้นทุนเปลี่ ยนสภาพตามกระบวนการผลิ ตเหล็กทุบขึ้นรู ปที่บริ ษทั ฯผลิ ตและขายในประเทศและที่ส่งออก
ต่างประเทศ ตามลําดับ สัญญามีอายุ.5 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ฯมี สิทธิ ต่อสัญญาได้อีกเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
14.5 บริ ษทั บางกอกสปริ ง อิ นดัสเตรี ย ล จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่ วยเหลื อด้านเทคนิ คกับ บริ ษทั แห่ งหนึ่ งใน
ต่างประเทศเพื่อผลิตสิ นค้าชนิดหนึ่ง สัญญามีอายุ 6 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดในปี 2551 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตาม
สัญญาดังกล่าวจํานวน 390,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (31 ธันวาคม 2548: 450,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
14.6 บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ ง
หนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริ ษทั ย่อยมีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับการจ่ายค่าธรรมเนี ยมใน
อัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการผลิตงานกลึงที่บริ ษทั ย่อยผลิตและขายสัญญามีอายุ
5 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
15. หนังสือคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่
เป็ นจํานวนเงิน.2.4 ล้านบาท และ 12.5 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2548: 2.4 ล้านบาทและ 14.8ล้านบาท
ตามลําดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันในการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
16. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการหลักในส่ วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์ โดยมี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์โดยส่ วนใหญ่ตามที่ แสดงไว้ในงบ
การเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริ ษทั ฯและ
ย่อยมีลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ

บริ ษทั

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ที่มีสาระสําคัญดังนี้
(หน่วย: พัน)

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จํานวนที่ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ
ซื้อ
(บาทต่อหน่วยสกุล
เงินตราต่างประเทศ)
1,411
38.805 - 41.039

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จํานวนที่ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ
ซื้อ
(บาทต่อหน่วยสกุล
เงินตราต่างประเทศ)
7
40.625

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่สาํ คัญซึ่ ง
ไม่ได้มีการทําสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ (หนี้สินส่ วนใหญ่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
(หน่วย: พัน)
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี่ปุ่น

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
126
3,526
14,990
53,688
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งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
62
31,892

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
18. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
18.1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรประจําปี 2548
แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 300 ล้านหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.45 บาท เนื่องจากบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแก่ผู ้
ถือหุ ้นไปแล้ว จึ งคงเหลื อเงิ นปั นผลที่ตอ้ งจ่ ายอี กในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงิ น 75 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ฯกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549
18.2 ในเดือนเมษายน 2549 บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ซ้ื อหุ ้นในบริ ษทั ยามาดะ
สมบูรณ์ จํากัด เพิ่มอีก 12,000 หุน้ เป็ นเงิน 2 ล้านบาท ภายหลังการซื้อหุน้ สัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่าว
เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 20
18.3 ในเดือนเมษายน 2549 ได้เกิดเหตุไฟไหม้เครื่ องจักรบางส่ วนในโรงงานของบริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ซึ่ งทรัพย์สินที่เสี ยหายมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี โดยประมาณ 3 ล้านบาท
ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยูร่ ะหว่างดําเนินการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ซึ่ งฝ่ ายบริ หาร
คาดว่าจะได้รับเงินชดเชยเพียงพอกับค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น
19. การอนุมัตงิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯในวันที่ 11 พฤษภาคม 2549
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