(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548
1. ข้ อมูลบริษทั ฯ
บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดตามกฎหมาย
ไทย โดยมีบริ ษทั สมบูรณ์ โฮลดิ้ ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตเพลารถกระบะและที่รองแหนบรถบรรทุก
ที่ อ ยู่ข องบริ ษ ัท ฯตามที่ จ ดทะเบี ย นตั้ง อยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตํา บลบางโฉลง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ น ระหว่า งกาลนี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 41 เรื่ อ ง งบการเงิ น ระหว่ า งกาล
โดยบริ ษทั ฯเลื อกนําเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบดุ ล งบ
กําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงิน
ประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่
นําเสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ ไ ด้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไ ปกับ
งบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
3. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ น รวมนี้ ได้จ ัด ทํา ขึ้ น โดยรวมงบการเงิ น ของบริ ษ ทั สมบู ร ณ์ แอ๊ ด วานซ์ เทคโนโลยี จํา กัด
(มหาชน) (ซึ่งต่อไปเรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย และได้จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
อัตราร้อยละของ
การถือหุน้ 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
99.99
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด

เมื่ อวันที่ 10 ตุ ลาคม 2548 บริ ษทั ฯ ได้รับโอนกิ จการจากบริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด
(บริ ษทั ย่อย) และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 และ
เสร็ จสิ้ นการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549
สิ น ทรั พ ย์แ ละรายได้ข องบริ ษ ัท ย่อ ยซึ่ งรวมอยู่ใ นงบการเงิ น รวมสํา หรั บ งวดเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยายน 2549 คิดเป็ นร้อยละดังนี้

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

อัตราร้อยละของ
รายได้รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบกําไรขาดทุนรวม
37.28
26.07
-

อัตราร้อยละของ
สิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบดุลรวม
27.93
34.57
-

4. ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม

62,114
62,114

-2-

27,774
9,372
37,146

3,604
-

5,889
-

3,604

5,889

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 30 กันยายน 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

744,609

681,931

319,597

14,866
93
5,356
764,924
(4,724)
760,200

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

1,351

307,728
-

-

26

43
320,991
320,991

307,754
307,754

5. ค่ าเผือ่ การลดมูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2549 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
บวก: ตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าระหว่างงวด
หัก: โอนกลับบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า
ระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549
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งบการเงินรวม
8,345
3,124

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
1,020

(3,763)
7,706

1,020

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯมีรายการธุ รกิจที่สาํ คัญกับบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งได้ตดั ยอดแล้วในการจัดทํางบการเงิน
รวม) และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ ้นหรื อมีผถู ้ ือหุ ้นหรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
2549
2548
2549
2548
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้าและบริ การ
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ

46.2
-

31.4
20.5

112.9
30.7

นโยบาย
การกําหนดราคา

134.0
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่
51.8 ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
2549
2548
2549
2548
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายวัสดุ
ขายวัตถุดิบ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าธรรมเนียมในการ
บริ หารจัดการ
รายได้อื่น
ซื้ อสิ นค้า
ซื้ อวัตถุดิบ
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้าและบริ การ

นโยบาย
การกําหนดราคา

1.2
12.0

5.2
1.5
22.4

3.5
36.2

13.3
1.5
65.0

-

1.2

-

3.7

ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 4.5, MOR, MLR-1%
และ MLR - 1.25% ต่อปี
ค่าเช่าเดือนละ 0.4 ล้านบาท

24.4
4.9
1.2
1.0

22.9
0.6
6.1

73.2
11.1
3.1
2.4

68.7
21.7
2.9
18.0

ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาใกล้เคียงทุน

2.2

-

3.4

-

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2549 และ 31 ธัน วาคม 2548 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยมี ย อดคงค้างกับ กิ จ การที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 30 กันยายน 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

-

61,861
253

35,848
180
198

62,114

920
37,146

-

-

2,082
67
1,455

3,017
501
2,371

-

-

-

3,604

5,889

823
6,026
6,849

40
40
73
153

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

-

-

20,000
20,000

28,000
20,000
48,000

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

-

-

525,261
463,000
988,261

557,000
503,000
1,060,000
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73
73

-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - 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

-

26,312
433
28
26,773

22
22

เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากบริษัทย่ อย
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด

-

119
1,824

-

-

136
931
-

1,943

1,067

-

95,519

ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2548

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

30 กันยายน 2549

เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่บริษัทย่ อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

28,000
20,000
48,000

28,000
60,000
88,000

(56,000)
(60,000)
(116,000)

-

เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวแก่ บริษัทย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

557,000
503,000
1,060,000

60,000

(91,739)
(40,000)
(131,739)

525,261
463,000
988,261

60,000

20,000
20,000

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริ ษทั ฯได้ให้เงินกูย้ มื เพิ่มเติมแก่บริ ษทั ย่อย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ก)

เงิ น ให้กู้ยืม ระยะสั้นแก่ บริ ษทั สมบูร ณ์ห ล่ อ เหล็กเหนี ยวอุ ตสาหกรรม จํา กัด จํา นวน 28 ล้านบาท มี
กําหนดชําระคืนภายในวันที่ 10 เมษายน 2549 และมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1 ต่อปี บริ ษทั ฯได้รับ
ชําระคืนเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวแล้วในเดือนเมษายน 2549
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ข)

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 จํานวน 20
ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2549 และมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี

ค)

ในระหว่างงวดปั จจุ บนั บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาให้กูย้ ืมเงิ นระยะยาวแก่ บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยว
อุ ต สาหกรรม จํา กัด ในวงเงิ น จํา นวน 174 ล้า นบาท และบริ ษ ทั ย่อ ยดัง กล่ า วได้เบิ ก เงิ น กู้ยืม จํานวน
60 ล้านบาท วงเงินกูน้ ้ ี มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือนภายในระยะเวลา 5 ปี ตามจํานวนที่ระบุไว้
ในสัญญาและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR - 1.25% ต่อปี

7. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้ เสี ย
เงินลงทุนซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 มีรายละเอียด
ดังนี้
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2549
2548
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด 160,000 640,000
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
130,000 520,000
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด
40,000
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2549
2548
2549
2548
535,995
535,995
492,403
405,532
519,989
519,989
762,703
721,687
43,000
95,519
1,055,984 1,098,984 1,255,106 1,222,738

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม
จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้มีมติพิเศษอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ล้านบาท เป็ น 160 ล้านบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยจากมูลค่าหุ น้ ละ 1,000 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 250 บาท
โดยนําเงินลดทุนจํานวน 480 ล้านบาท ไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั บางกอกสปริ ง อินดัสเตรี ยล จํากัด
(บริ ษัท ย่อ ย) ได้มี ม ติ พิ เ ศษอนุ ม ัติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นจาก 520 ล้า นบาท เป็ น 130 ล้า นบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ย่อยจากมูลค่าหุ น้ ละ 1,000 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 250 บาท
โดยนําเงินลดทุนจํานวน 390 ล้านบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว บริ ษทั ย่อยดังกล่าว
จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549
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เมื่ อ วัน ที่ 26 ตุ ล าคม 2548 ที่ ประชุ มวิ ส ามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํา กัด
(บริ ษทั ย่อย) ได้มีมติพิเศษให้เลิกบริ ษทั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2548 และเสร็ จสิ้ นการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549
เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
ทุน
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

ชําระแล้ว

งบการเงินรวม
อัตราส่ วนการถือหุน้

30 กันยายน 31 ธันวาคม
2549
2548
บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ ผ่านบริ ษทั สมบูรณ์
หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ซึ ซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท
ผลิตและจําหน่าย
แซนด์ จํากัด
ทรายเคลือบพลาสติก
และทรายอบแห้ง
72,000
บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ ผ่านบริ ษทั
บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด
ผลิตและจําหน่าย
อะไหล่รถ
150,000

วิธีส่วนได้เสี ย

วิธีราคาทุน

30 กันยายน
2549

31 ธันวาคม
2548

30 กันยายน
2549

เงินปันผลรับ

สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
30 กันยายน
2548
2549

ร้อยละ

ร้อยละ

21.25

21.25

15,300

15,300

27,365

21,812

1,530

20.00

19.20

30,807

28,799

46,571

48,174

2,200

46,107

44,099

73,936

69,986

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

ในเดือนเมษายน 2549 บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ซ้ื อหุ น้ ในบริ ษทั ยามาดะ
สมบูรณ์ จํากัด จํานวน 12,000 หุน้ เป็ นเงิน 2 ล้านบาท ภายหลังการซื้ อหุ น้ บริ ษทั ย่อยมีสัดส่ วนการถือหุ น้ ใน
บริ ษทั ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 20 และถือเป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยได้ปรับปรุ งการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริ ษทั ดังกล่าวจากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีส่วนได้เสี ย และได้ปรับย้อนหลังงบการเงิ นที่แสดงเปรี ยบเทียบโดยถื อ
เสมือนใช้วิธีส่วนได้เสี ยตั้งแต่เริ่ มแรก การปรับปรุ งดังกล่าวเป็ นผลให้กาํ ไรสุ ทธิ รวมและกําไรสุ ทธิ เฉพาะของ
บริ ษทั ฯสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2549 และ 2548 ลดลงจํานวน 3.6 ล้านบาทและ 0.6 ล้าน
บาท ตามลําดับ ผลสะสมของการปรับปรุ งบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวจากอดีตถึงต้นปี 2549 และ 2548 ได้แสดงไว้
ในหัวข้อ “ปรับปรุ งการบันทึกบัญชี เงิ นลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีส่วนได้เสี ยเนื่ องจากการเปลี่ ยนสถานะ
บริ ษทั ที่ลงทุนเป็ นบริ ษทั ร่ วม” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ซึ ซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 กันยายน
2549 จํานวน 27.4 ล้านบาท และส่ วนแบ่งกําไรสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2549 จํานวน 7.1
ล้านบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ดังกล่าว และงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2549 ที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารและไม่ได้
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 จํานวน
46.6 ล้านบาท และส่ วนแบ่งขาดทุนสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2549 จํานวน 1.4 ล้านบาท
คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั ดังกล่าว
8. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
งบการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

บริ ษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด

ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วน
เหล็กหล่อ
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ระบบเบรค
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ

บริ ษทั อาซาฮี เทค อลูมิเนี ยม (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
เงินลงทุนระยะยาว - สุ ทธิ

ทุนชําระแล้ว

331,250
1,480,000
732,600
300,000

อัตราส่ วนการถือหุ น้
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2549
2548
ร้อยละ
ร้อยละ

เงินลงทุน
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2549
2548

-

0.66
0.98

-

8,750
14,500

2.90
1.80

2.90
1.80

21,250
5,400
26,650
26,650

21,250
5,400
49,900
(15,340)
34,560

ในเดือนมิถุนายน 2549 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั อาซาฮี เทค อลูมิเนี ยม
(ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ในราคาหุ ้นละ 88.41 บาท และ
20.71 บาท ตามลําดับ รวมเป็ นเงิน 12.8 ล้านบาท และ 1.8 ล้านบาท ตามลําดับ กําไรจากการขายเงินลงทุน
ดังกล่าวได้รวมอยูใ่ นผลการดําเนินงานสําหรับงวดแล้ว
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9. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน/ราคาทีต่ ีใหม่
31 ธันวาคม 2548
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
30 กันยายน 2549
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2548
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตีเพิ่ม
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
30 กันยายน 2549
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2548
30 กันยายน 2549

งบการเงินรวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ

3,654,008
292,835
(30,220)
3,916,623

1,259,881
173,409
(2,329)
1,430,961

916,927
168,662
31,357
(20,038)
1,096,908

216,666
86,151
7,756
(2,164)
308,409

2,737,081

1,043,215

2,819,715

1,122,552

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ไปคํ้าประกันสิ นเชื่ อที่
ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม โดยค่าเสื่ อมราคาที่ตดั ไปสู่ บญั ชีกาํ ไรขาดทุน คํานวณ
ตามราคาต้น ทุ นเดิ ม ส่ ว นค่า เสื่ อ มราคาของส่ ว นที่ ตี ร าคาเพิ่ ม ขึ้ น ตัด ไปสู่ บ ญ
ั ชี ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคา
สิ นทรัพย์
10. สิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
โฉนดที่ดินและหนังสื อกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดของบริ ษทั ย่อยได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อ
ของบริ ษทั ฯ
11. เงินเบิกเกินบัญชี
เงิ น เบิ ก เกิ นบัญชี ค้ าํ ประกันโดยการจดจํา นองที่ ดินพร้ อ มสิ่ งปลู กสร้ างและเครื่ อ งจักรส่ วนใหญ่ ของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและคํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. เจ้ าหนีท้ รัสต์ รีซีท
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและคํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
13. เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
30 กันยายน 2549
31 ธันวาคม 2548
เงินกูย้ มื ระยะยาวถึงกําหนดชําระดังนี้
ภายในหนึ่งปี หรื อน้อยกว่า
ระหว่างสองถึงห้าปี
ห้าปี ขึ้นไป
รวม
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

276,704
1,203,120
420,181
1,623,301
1,900,005

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

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินกับธนาคารพาณิ ชย์
แห่ งหนึ่ ง จํานวน 100 ล้านบาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวคิดดอกเบี้ยสําหรับปี ที่ 1 และ 2 ในอัตราร้อยละ MLR-1.25%
ต่อปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-1% ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือนจํานวน
48 งวด โดยเริ่ มชําระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2549 เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยเครื่ องจักรบางส่ วนของ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินจากธนาคารพาณิ ชย์ดงั กล่าวอีกจํานวน 174 ล้านบาท และใน
ระหว่างงวดบริ ษทั ฯได้เบิกเงินกูย้ มื จํานวน 1 ล้านบาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR - 1.25%
ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือนจํานวน 60 งวด โดยกําหนดชําระเสร็ จสิ้ นภายในปี 2554 เงิน
กูย้ มื ดังกล่าวคํ้าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรประจําปี
2548 แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 300 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ น้ ละ 0.45 บาท เนื่องจากบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
แก่ผถู ้ ือหุน้ ไปแล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่ตอ้ งจ่ายอีกในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงิน 75 ล้านบาท บริ ษทั ฯ
จ่าย เงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549
เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา
หุน้ ละ 0.20 บาท รวมเป็ นเงิน 60 ล้านบาท บริ ษทั ฯจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 กันยายน 2549
15. การส่ งเสริมการลงทุน
รายได้จากการขายของส่ วนงานที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนของบริ ษทั ฯสําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2549 มีจาํ นวน 565 ล้านบาท
16. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2549 30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2549 30 กันยายน 2548
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
240,862
185,077
144,261
158,833
50,000
50,000
เงินลงทุนชัว่ คราว - ตัว๋ เงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
240,862
235,077
144,261
208,833

17. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันดังนี้
17.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับการซื้ อที่ดิน ก่อสร้างโรงงานและซื้อเครื่ องจักรจํานวนเงิน 126.1 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม 2548: 114.1 ล้านบาท 87.2 ล้านเยน และ 0.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
17.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การเป็ นจํานวนเงินรวม 114.5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2548: 116.8
ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17.3 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริ ษทั แห่ งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
งานกลึงโดยบริ ษทั ฯมีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับการจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพ
ตามกระบวนการผลิตงานกลึ งที่บริ ษทั ฯผลิ ตและขาย สัญญามี อายุ 5 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดในปี 2553 และ
บริ ษทั ฯมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
17.4 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั อีกแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตเหล็กทุบขึ้นรู ปโดยบริ ษทั ฯมีขอ้ ตกลงเกี่ ยวกับการจ่ายค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้อยละ 3 ของต้นทุน
เปลี่ ย นสภาพตามกระบวนการผลิ ต เหล็ก ทุ บ ขึ้ น รู ป ที่ บ ริ ษทั ฯผลิ ต และขายในประเทศและที่ ส่ ง ออก
ต่างประเทศ ตามลําดับ สัญญามีอายุ.5 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ฯมีสิทธิ ต่อสัญญาได้อีกเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
17.5 บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งใน
ต่างประเทศเพื่อผลิตสิ นค้าชนิดหนึ่ง สัญญามีอายุ 6 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดในปี 2551 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพัน
ตามสัญ ญาดัง กล่ า วจํา นวน 300,000 ดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ ก า (31 ธัน วาคม 2548: 390,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา)
17.6 บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั
แห่ ง หนึ่ ง ในต่ า งประเทศ เพื่ อ กระบวนการผลิ ต งานกลึ ง โดยบริ ษ ทั ย่อ ยมี ข ้อ ตกลงเกี่ ย วกับ การจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการผลิตงานกลึงที่บริ ษทั ย่อยผลิต
และขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา
5 ปี
18. หนังสื อคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มี หนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงิน 2.4 ล้านบาท และ 12.4 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2548: 2.4 ล้านบาทและ 14.8
ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันในการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย
19. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิ จการหลักในส่ วนงานธุ รกิ จเดี ยวคือผลิ ตและจําหน่ ายชิ้ นส่ วนรถยนต์
โดยมี ส่ ว นงานทางภู มิ ศ าสตร์ ห ลัก ในประเทศไทย ดัง นั้น รายได้ กํา ไรและสิ น ทรั พ ย์โ ดยส่ ว นใหญ่ ต ามที่
แสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยมี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศเนื่ อ งจาก บริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ซึ่งครบกําหนดในระหว่างเดือนตุลาคม 2549 ถึงธันวาคม 2549 ที่มีสาระสําคัญดังนี้
(หน่วย: พัน)

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จํานวนที่ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ
ซื้อ
(บาทต่อหน่วยสกุล
เงินตราต่างประเทศ)
783
37.4300 - 37.8725

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จํานวนที่ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ
ซื้อ
(บาทต่อหน่วยสกุล
เงินตราต่างประเทศ)
68
37.4300

ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่สาํ คัญ
ซึ่งไม่ได้มีการทําสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ (หนี้สินส่ วนใหญ่ถึงกําหนดชําระภายใน 1
ปี )
(หน่วย: พัน)
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี่ปุ่น

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
120
6,663
54
23
9,959
92,263
8,815
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
21.1 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ฉบับที่ 25/2549 เรื่ องการ
บันทึกบัญชี เมื่ อมี การตี ราคาใหม่ โดยให้ทางเลื อกในกรณี ที่กิจการมีการตี ราคาสิ นทรั พย์เพิ่ม กิ จการ
สามารถเลือกปฏิบตั ิโดยค่าเสื่ อมราคาที่ตดั ไปสู่ บญั ชีกาํ ไรขาดทุน ให้คาํ นวณตามราคาต้นทุนเดิม ส่ วนค่า
เสื่ อมราคาของส่ วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น ให้ตดั ไปสู่ บญั ชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ม และให้กิจการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีที่ใช้ปฏิบตั ิและผลกระทบต่องบกําไรขาดทุน และกําไรต่อหุ น้ ที่แตกต่าง
ไปจากวิธีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันที่
ตุลาคม 2549

30

21.2 เมื่ อวันที่ 11 ตุ ลาคม 2549 สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่ อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่ องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (แก้ไข
เพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดยให้แก้ไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิจการที่มีอาํ นาจควบคุมร่ วม และ
บริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไม่ประสงค์จะใช้
วิธีราคาทุนในปี 2549 ก็ให้ใช้วิธีส่วนได้เสี ยตามเดิมจนถึงสิ้ นปี 2549 และให้ใช้วิธีราคาทุนเริ่ มตั้งแต่วนั ที่
1 มกราคม 2550
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ในวันที่
ตุลาคม 2549

30

22. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชี บางรายการในงบการเงินสําหรับปี 2548 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การจัดประเภทรายการบัญชี ของงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที่ได้
รายงานไปแล้ว
23. การอนุมัตงิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549
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