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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 และ 2548 

1.  ข้อมูลบริษทัฯ 

  บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัตามกฎหมาย
ไทย โดยมีบริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัฯ
ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก 

  ท่ีอยู่ของบริษัทฯตามท่ีจดทะเบียนตั้ งอยู่ ณ เลขท่ี 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง       
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล          
โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบดุล งบ
กาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงิน
ประจาํปี 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
นาํเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกับ         
งบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยได้ใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน      
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548 

3. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2548  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 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 ได้รับโอนกิจการจากบริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จาํกัด 
(บริษทัยอ่ย) และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2548 และ
เสร็จส้ินการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2549 

  สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 กนัยายน 2549 คิดเป็นร้อยละดงัน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 สินทรัพยร์วมของ รายไดร้วมของ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ในงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 27.93 37.28 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 34.57 26.07 
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - 

4. ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 และ 31 ธนัวาคม 2548 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 30 กนัยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 30 กนัยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 62,114 27,774 3,604 5,889 
 เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน - 9,372 - - 

 รวม 62,114 37,146 3,604 5,889 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 30 กนัยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 30 กนัยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 
ลูกหนีก้ารค้า - บริษทัอืน่    
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 744,609 681,931 319,597 307,728 
 เกินกาํหนดชาํระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 14,866 8,733 1,351 - 
  มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 93 26 - 26 
  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 5,356 5,254 43 - 

 รวม 764,924 695,944 320,991 307,754 
 หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,724) (4,781) - - 

 ลูกหน้ีการคา้สุทธิ - บริษทัอ่ืน 760,200 691,163 320,991 307,754 

5. ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลอื 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 
กนัยายน 2549 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2549 8,345 - 
 บวก: ตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ระหวา่งงวด 3,124 1,020 
 หกั:  โอนกลบับญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้   
 ระหวา่งงวด (3,763) - 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 7,706 1,020 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับริษทัย่อย (ซ่ึงไดต้ดัยอดแลว้ในการจดัทาํงบการเงิน
รวม) และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นหรือมีผูถื้อหุ้นหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด นโยบาย 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน การกาํหนดราคา 

 2549 2548 2549 2548  

รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      
      ขายสินคา้และบริการ 46.2 31.4 112.9 134.0 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - 20.5 30.7 51.8 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด นโยบาย 
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน การกาํหนดราคา 

 2549 2548 2549 2548  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย       
   (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
      ขายวสัดุ 1.2 5.2 3.5 13.3 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ขายวตัถุดิบ - 1.5 - 1.5 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ดอกเบ้ียรับ 12.0 22.4 36.2 65.0 ร้อยละ 4.5, MOR, MLR-1%   

และ MLR - 1.25% ต่อปี 
      ค่าเช่ารับ - 1.2 - 3.7 ค่าเช่าเดือนละ 0.4 ลา้นบาท 
      รายไดค่้าธรรมเนียมในการ      
         บริหารจดัการ 24.4 22.9 73.2 68.7 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      รายไดอ่ื้น 4.9 - 11.1 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ซ้ือสินคา้ 1.2 0.6 3.1 21.7 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
      ซ้ือวตัถุดิบ - - - 2.9 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 1.0 6.1 2.4 18.0 ราคาใกลเ้คียงทุน 
รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      
      ขายสินคา้และบริการ 2.2 - 3.4 - ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงคา้งกับกิจการท่ี      
เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 30 กนัยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 30 กนัยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 2,082 3,017 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 67 501 
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 61,861 35,848 1,455 2,371 
บริษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 180 - - 
บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ ชิบโป โมลดส์ จาํกดั 253 198 - - 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์     
   เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั - 920 - - 

รวม 62,114 37,146 3,604 5,889 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 823 40 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 6,026 40 

    บริษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั - 73 - 73 

รวม - 73 6,849 153 

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

รวม - - 20,000 48,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 525,261 557,000 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 463,000 503,000 

รวม - - 988,261 1,060,000 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 30 กนัยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 30 กนัยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 119 136 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 1,824 931 
บริษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 26,312 - - 
บริษทั อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จาํกดั - 433 - - 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 22 28 - - 

รวม 22 26,773 1,943 1,067 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากบริษัทย่อย     
   บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - - 95,519

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 31 ธนัวาคม 2548 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2549 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
   บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 28,000 28,000 (56,000) - 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 20,000 60,000 (60,000) 20,000 

รวม 48,000 88,000 (116,000) 20,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
   บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 557,000 60,000 (91,739) 525,261 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 503,000 - (40,000) 463,000 

รวม 1,060,000 60,000 (131,739) 988,261 

  ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 บริษทัฯไดใ้หเ้งินกูย้มืเพ่ิมเติมแก่บริษทัยอ่ย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ก) เงินให้กู้ยืมระยะสั้ นแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด จาํนวน 28 ล้านบาท มี
กาํหนดชาํระคืนภายในวนัท่ี 10 เมษายน 2549 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1 ต่อปี บริษทัฯไดรั้บ
ชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวแลว้ในเดือนเมษายน 2549 
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ข)  เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 จาํนวน 20 
ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2549 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี 

ค) ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้กูย้ืมเงินระยะยาวแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จาํกัด ในวงเงินจาํนวน 174 ล้านบาท และบริษทัย่อยดังกล่าวได้เบิกเงินกู้ยืมจาํนวน           
60   ลา้นบาท วงเงินกูน้ี้มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 5 ปีตามจาํนวนท่ีระบุไว้
ในสญัญาและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR - 1.25% ต่อปี  

7. เงนิลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 

  เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 และ 31 ธนัวาคม 2548 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 160,000 640,000 535,995 535,995 492,403 405,532 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 130,000 520,000 519,989 519,989 762,703 721,687 
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - 40,000 - 43,000 - 95,519 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   1,055,984 1,098,984 1,255,106 1,222,738 

  เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดมี้มติพิเศษอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ลา้นบาท เป็น 160 ลา้นบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยจากมูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 250 บาท 
โดยนาํเงินลดทุนจาํนวน 480 ลา้นบาท ไปชดเชยกบัขาดทุนสะสมของบริษทัย่อยดงักล่าว บริษทัย่อยดงักล่าว  
จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2549 

  เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จาํกดั   
(บริษัทย่อย) ได้มีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ล้านบาท เป็น 130 ล้านบาท โดยการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัยอ่ยจากมูลค่าหุน้ละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 250 บาท 
โดยนาํเงินลดทุนจาํนวน 390 ลา้นบาทไปชดเชยกบัขาดทุนสะสมของบริษทัย่อยดงักล่าว บริษทัย่อยดงักล่าว    
จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2549    
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  เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จาํกัด   
(บริษทัย่อย) ไดมี้มติพิเศษให้เลิกบริษทั บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์  
ในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2548 และเสร็จส้ินการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2549 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

  ทุน   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย เงินปันผลรับ 

      สาํหรับงวดเกา้เดือน
      ส้ินสุดวนัท่ี 
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  

   2549 2548 2549 2548 2549 2548 2549 

   ร้อยละ ร้อยละ      
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผ่านบริษทั สมบูรณ์         
   หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั         
บริษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท ผลิตและจาํหน่าย        
   แซนด ์จาํกดั    ทรายเคลือบพลาสติก         
    และทรายอบแหง้ 72,000 21.25 21.25 15,300 15,300 27,365 21,812 1,530 
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผ่านบริษทั           
  บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั          
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย         
    อะไหล่รถ 150,000 20.00 19.20 30,807 28,799 46,571 48,174 2,200 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     46,107 44,099 73,936 69,986  

  ในเดือนเมษายน 2549 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดซ้ื้อหุน้ในบริษทั ยามาดะ 
สมบูรณ์ จาํกดั จาํนวน 12,000 หุน้ เป็นเงิน 2 ลา้นบาท ภายหลงัการซ้ือหุน้ บริษทัยอ่ยมีสัดส่วนการถือหุน้ใน
บริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 20 และถือเป็นบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยไดป้รับปรุงการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย และไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบโดยถือ
เสมือนใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตั้งแต่เร่ิมแรก การปรับปรุงดงักล่าวเป็นผลให้กาํไรสุทธิรวมและกาํไรสุทธิเฉพาะของ
บริษทัฯสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 และ 2548 ลดลงจาํนวน 3.6 ลา้นบาทและ 0.6 ลา้น
บาท ตามลาํดบั ผลสะสมของการปรับปรุงบญัชีเงินลงทุนดงักล่าวจากอดีตถึงตน้ปี 2549 และ 2548 ไดแ้สดงไว้
ในหัวขอ้ “ปรับปรุงการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนไดเ้สียเน่ืองจากการเปล่ียนสถานะ
บริษทัท่ีลงทุนเป็นบริษทัร่วม” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   
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  มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2549 จาํนวน 27.4 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 จาํนวน 7.1 
ลา้นบาท คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั
ดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

  มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 จาํนวน    
46.6 ลา้นบาท และส่วนแบ่งขาดทุนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 จาํนวน 1.4 ลา้นบาท 
คาํนวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษทัดงักล่าว 

8. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

 งบการเงนิรวม 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ เงินลงทุน 

   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  
   2549 2548 2549 2548 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วน      
       เหลก็หล่อ 331,250 - 0.66 - 8,750 
บริษทั อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ 1,480,000 - 0.98 - 14,500 
บริษทั นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ      
      ระบบเบรค 732,600 2.90 2.90 21,250 21,250 
บริษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ 300,000 1.80 1.80 5,400 5,400 

รวม     26,650 49,900 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     - (15,340) 

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ    26,650 34,560 

  ในเดือนมิถุนายน 2549 บริษทัย่อยสองแห่งไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั อาซาฮี เทค อลูมิเนียม 
(ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั อาซาฮี เทค เมท็ทอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ในราคาหุ้นละ 88.41 บาท และ 
20.71 บาท ตามลาํดบั รวมเป็นเงิน 12.8 ลา้นบาท และ 1.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั กาํไรจากการขายเงินลงทุน
ดงักล่าวไดร้วมอยูใ่นผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดแลว้ 
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9. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

ราคาทุน/ราคาทีต่ีใหม่   
31 ธนัวาคม 2548 3,654,008 1,259,881 
ซ้ือเพ่ิม 292,835 173,409 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (30,220) (2,329) 

30 กนัยายน 2549 3,916,623 1,430,961 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2548 916,927 216,666 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 168,662 86,151 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม 31,357 7,756 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (20,038) (2,164) 

30 กนัยายน 2549 1,096,908 308,409 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2548 2,737,081 1,043,215 

30 กนัยายน 2549 2,819,715 1,122,552 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกนัสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

  ปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัยอ่ยตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม โดยค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่บญัชีกาํไรขาดทุน คาํนวณ
ตามราคาต้นทุนเดิม ส่วนค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีตีราคาเพิ่มข้ึน ตดัไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย ์

10. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

  โฉนดท่ีดินและหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดของบริษทัย่อยไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ
ของบริษทัฯ 

11. เงนิเบกิเกนิบญัชี 

  เงินเบิกเกินบญัชีคํ้ าประกันโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ของ   
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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12. เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 

  เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

13. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 30 กนัยายน 2549 31 ธนัวาคม 2548 

เงินกูย้มืระยะยาวถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี   
ภายในหน่ึงปีหรือนอ้ยกวา่ 276,704 123,990 
ระหวา่งสองถึงหา้ปี 1,203,120 1,098,106 
หา้ปีข้ึนไป 420,181 660,508 
รวม 1,623,301 1,758,614 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,900,005 1,882,604 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2549 บริษทัฯไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินกบัธนาคารพาณิชย ์    
แห่งหน่ึง จาํนวน 100 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียสาํหรับปีท่ี 1 และ 2 ในอตัราร้อยละ MLR-1.25%   
ต่อปี หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR-1% ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจาํนวน 
48 งวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2549 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยเคร่ืองจกัรบางส่วนของ
บริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัไดท้าํสัญญากูย้ืมเงินจากธนาคารพาณิชยด์งักล่าวอีกจาํนวน 174 ลา้นบาท และใน
ระหวา่งงวดบริษทัฯไดเ้บิกเงินกูย้มืจาํนวน 1 ลา้นบาท เงินกูย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR - 1.25% 
ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจาํนวน 60 งวด โดยกาํหนดชาํระเสร็จส้ินภายในปี 2554 เงิน
กูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 
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14. เงนิปันผลจ่าย 

  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรประจาํปี 
2548 แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 300 ลา้นหุ้น ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท เน่ืองจากบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล
แก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 75 ลา้นบาท บริษทัฯ
จ่าย    เงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2549 

  เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา 
หุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 60 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 กนัยายน 2549 

15. การส่งเสริมการลงทุน 

  รายไดจ้ากการขายของส่วนงานท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 มีจาํนวน 565 ลา้นบาท 

16. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 30 กนัยายน 2549 30 กนัยายน 2548 30 กนัยายน 2549 30 กนัยายน 2548

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 240,862 185,077 144,261 158,833 
เงินลงทุนชัว่คราว - ตัว๋เงิน - 50,000 - 50,000 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 240,862 235,077 144,261 208,833 

17. ภาระผูกพนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 และ 31 ธนัวาคม 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

 17.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างโรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัรจาํนวนเงิน 126.1 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2548: 114.1 ลา้นบาท 87.2 ลา้นเยน และ 0.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

17.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและบริการเป็นจาํนวนเงินรวม 114.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2548: 116.8        
ลา้นบาท) 
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 17.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
งานกลึงโดยบริษทัฯมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพ
ตามกระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2553 และ
บริษทัฯมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

17.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตเหล็กทุบข้ึนรูปโดยบริษทัฯมีขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของตน้ทุน
เปล่ียนสภาพตามกระบวนการผลิตเหล็กทุบข้ึนรูปท่ีบริษทัฯผลิตและขายในประเทศและท่ีส่งออก
ต่างประเทศ ตามลาํดบั สัญญามีอาย.ุ5 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัฯมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้กเป็น
ระยะเวลา 5 ปี 

 17.5 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพ่ือผลิตสินคา้ชนิดหน่ึง สัญญามีอาย ุ 6 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2551 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั
ตามสัญญาดังกล่าวจํานวน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2548: 390,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) 

17.6 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทั
แห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัย่อยมีข้อตกลงเก่ียวกับการจ่าย
ค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพตามกระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัยอ่ยผลิต
และขาย สัญญามีอาย ุ 5 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้กเป็นระยะเวลา      
5 ปี 

18. หนังสือคํา้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 มีหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 2.4 ลา้นบาท และ 12.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2548: 2.4 ลา้นบาทและ 14.8
ลา้นบาท ตามลาํดับ) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัในการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

19. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์    
โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ี       
แสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้
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20. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัฯและ      
บริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีและเจา้หน้ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ซ่ึงครบกาํหนดในระหวา่งเดือนตุลาคม 2549 ถึงธนัวาคม 2549 ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี  

(หน่วย: พนั) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

  อตัราแลกเปล่ียนตาม  อตัราแลกเปล่ียนตาม 
สกลุเงิน จาํนวนท่ี

ซ้ือ 
สญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ี

ซ้ือ 
สญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

  (บาทต่อหน่วยสกลุ  (บาทต่อหน่วยสกลุ 
  เงินตราต่างประเทศ)  เงินตราต่างประเทศ) 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 783 37.4300 - 37.8725 68 37.4300 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีสาํคญั
ซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี (หน้ีสินส่วนใหญ่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 
ปี) 

 (หน่วย: พนั) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 120 6,663 54 23 
เยนญ่ีปุ่น 9,959 92,263 - 8,815 
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21. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

21.1 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบญัชี ไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 25/2549 เร่ืองการ
บนัทึกบญัชีเม่ือมีการตีราคาใหม่ โดยให้ทางเลือกในกรณีท่ีกิจการมีการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม กิจการ
สามารถเลือกปฏิบติัโดยค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่บญัชีกาํไรขาดทุน ใหค้าํนวณตามราคาตน้ทุนเดิม ส่วนค่า
เส่ือมราคาของส่วนท่ีตีราคาเพิ่มข้ึน ใหต้ดัไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่ม และใหกิ้จการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการบนัทึกบญัชีท่ีใชป้ฏิบติัและผลกระทบต่องบกาํไรขาดทุน และกาํไรต่อหุน้ท่ีแตกต่าง
ไปจากวิธีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 

 ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัดงักล่าวไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี        30 
ตุลาคม 2549 

21.2 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบญัชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 26/2549 เร่ือง
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 44 เร่ืองงบการเงินรวมและการบญัชีสําหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อย (แกไ้ข
เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1) โดยใหแ้กไ้ขการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมร่วม และ
บริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนไดเ้สียมาเป็นวิธีราคาทุน โดยกิจการท่ีไม่ประสงคจ์ะใช้
วิธีราคาทุนในปี 2549 กใ็หใ้ชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามเดิมจนถึงส้ินปี 2549 และใหใ้ชว้ิธีราคาทุนเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 
1 มกราคม 2550 

 ประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัดงักล่าวไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี           30 
ตุลาคม 2549  

22. การจัดประเภทรายการบญัชีใหม่ 

  บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปี 2548 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
การจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีได้
รายงานไปแลว้ 

23. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2549 

 


