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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จัดตั้ งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยเป็นบริษทัใหญ่ 
บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก 

 ท่ีอยูข่องบริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ 

2.  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และการแสดง
รายการในงบการเงินไดท้าํข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี       14 
กนัยายน 2544 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3.  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 ของ บริษทั
ฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี 

 อตัราร้อยละของ  
บริษทัยอ่ย การถือหุน้โดยบริษทัฯ ลกัษณะธุรกิจ 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่าย
ช้ินส่วนรถยนต ์

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่าย
ช้ินส่วนรถยนต ์

บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่าย
ช้ินส่วนรถยนต ์
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 เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2548 บริษทัฯไดรั้บโอนกิจการจากบริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั (บริษทัยอ่ย) 
และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2548 และเสร็จส้ินการชาํระ
บญัชีเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2549 

  สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัย่อยซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 คิดเป็นจาํนวน
ประมาณร้อยละดงัน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 สินทรัพยร์วมของ รายไดร้วมของ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ในงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 29.20 37.30 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 34.27 26.24 
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - 

  ยอดคงคา้งและรายการระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัระหว่างบริษทัฯกบับริษทัย่อย เงินลงทุนในบริษทัย่อยใน
บญัชีของบริษทัฯและทุนเรือนหุน้ของบริษทัยอ่ยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

4. มาตรฐานการบญัชีใหม่ทีป่ระกาศใช้ 

4.1 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 25/2549 โดยใหท้างเลือกใน
กรณีท่ีกิจการมีการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม สามารถเลือกปฏิบติัโดยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่        งบกาํไร
ขาดทุนจากราคาตน้ทุนเดิม แทนท่ีจะคาํนวณจากราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ี บริษัทฯเลือกท่ีจะปฏิบัติตามประกาศ
ดงักล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากบริษทัฯคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาท่ีตีใหม่ กาํไร
สุทธิและกาํไรต่อหุน้จะเปล่ียนแปลงเป็นดงัน้ี 

 งบการเงินรวม/                 
งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549  2548 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 397.5 399.4 
กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 1.32 1.35 
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4.2  ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 26/2549 เร่ือง มาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (แกไ้ขเพิ่มเติมคร้ังท่ี 1) โดย
ให้แกไ้ขการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมร่วม และบริษทัร่วมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจากวิธีส่วนไดเ้สียมาเป็นวิธีราคาทุน โดยกิจการท่ีไม่ประสงคจ์ะใชวิ้ธีราคาทุนในปี 2549 ก็ใหใ้ช้
วิธีส่วนไดเ้สียตามเดิมจนถึงส้ินปี 2549 และใหใ้ชวิ้ธีราคาทุนเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 

 ทั้งน้ีบริษทัฯเลือกท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการบนัทึกบญัชีในปี 2550 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในปี 2550 นั้น จะมีผล
ให้บริษทัฯตอ้งปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2549 ท่ีแสดงเปรียบเทียบในงบการเงินสาํหรับปี 
2550 ใหม่ ซ่ึงจะมีผลทาํใหก้าํไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปี 2549 ลดลงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 
219 ลา้นบาท (0.73 บาทต่อหุน้) และส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ลดลงเป็นจาํนวน
เงินประมาณ 259 ลา้นบาท 

5. นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

 5.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

 รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบั
สินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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 5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการ
เบิกใช ้

 5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

   ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์
ในการเกบ็หน้ีและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบดุล   

5.4 สินค้าคงเหลอื 

   สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ี          จะ
ไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ตน้ทุนสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างผลิตรวมตน้ทุนของวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรงและค่าใชจ่้ายโรงงาน 

   วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

   สาํรองเผือ่การลดมูลค่าสินคา้จะตั้งข้ึนสาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ 

 5.5 เงนิลงทุน 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯและเงินลงทุนในบริษทัร่วมแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียน้ีเงินลงทุนจะถูกบนัทึกคร้ังแรกในราคาทุนท่ีซ้ือมาและ
จะถูกปรับดว้ยส่วนไดเ้สียในผลการดาํเนินงานแต่ละปีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงแสดงใน ราคาทุน
สุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
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5.6 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่หัก         
ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

   บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรในราคาทุน ณ วนัท่ีได้
สินทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัร โดยผู ้
ประเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการ
ประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบดุลแตกต่างจากมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

   บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

  - บริษทัฯและบริษทัย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในบัญชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้น
เคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน
แลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงได้รับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนปีก่อนแลว้ 

  - บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใชจ่้ายในงบ
กาํไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูก
นาํไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ไม่เกินจาํนวนซ่ึงเคยตีราคาเพ่ิมข้ึนของ
สินทรัพยร์ายการเดียวกนั และส่วนท่ีเกินจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

   ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ของสินทรัพย  ์โดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 20 - 30 ปี 20 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 18 ปี 5 - 18 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์โรงงาน 5 ปี 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 5 ปี 

   ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
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   ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตามอายุ
การใชง้านท่ีเหลืออยู ่โดยกรณีสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาลดลง ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาท่ีตีใหม่ ส่วนกรณี
สินทรัพยท่ี์ตีราคาเพิ่มข้ึน ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุน 

   ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีตีราคาเพ่ิมตดัจาํหน่ายไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

 5.7  ต้นทุนการกู้ยมื 

  ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมท่ีนาํไปใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารได้นาํไปรวมเป็นราคาทุนของ
อาคารจนกว่าอาคารนั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามประสงค์ ดอกเบ้ียจ่ายดังกล่าวประกอบด้วย
ดอกเบ้ียท่ีจ่ายจริงหกัดว้ยรายไดจ้ากการนาํเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่คราว สาํหรับเงินกูท่ี้กูม้าโดยเฉพาะเพ่ือสร้าง
อาคาร  

 5.8 สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

  สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานแสดงตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนและค่าตัดจําหน่าย 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท่ี์   ไม่มี
ตวัตนคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ค่าตดั
จาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 5.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษทัฯไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสําคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
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5.11 สัญญาเช่าการเงนิ 

  สญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บั ผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตาม
สญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
ตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของ
สินทรัพยท่ี์เช่า 

 5.12 เงนิตราต่างประเทศ 

   รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ีในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล  

   กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัท่ีในงบดุล บริษทัฯจะทาํการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยข์องบริษทัฯดอ้ยค่า  ลง
หรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์และ
หากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน บริษทัฯจะลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั้น
ลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน มูล
ค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่
จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

 5.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 5.15 ภาษเีงนิได้ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 
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 5.16 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

   ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินงวดบญัชี กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะถูกบนัทึกในงบ
กาํไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สญัญา 

 5.17 การใช้ประมาณการทางบญัชี 

  ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้าร
ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

6. ลูกหนีก้ารค้า 

  ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึง
กาํหนดชาํระ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 29,297,434 27,773,750           2,811,028 5,888,897 
 เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 32,753,529 9,371,983 - - 

รวม 62,050,963 37,145,733 2,811,028 5,888,897 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 711,615,878 707,827,804 299,980,912 315,156,988 
 เกินกาํหนดชาํระ     
    ไม่เกิน 3 เดือน 8,829,432 8,732,974          3,529,910 - 
    มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,035,653 26,061 - 26,061 
    มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4,723,915 5,253,375 - - 

รวม 727,204,878 721,840,214 303,510,822 315,183,049 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,723,915) (4,780,814) - - 

สุทธิ 722,480,963 717,059,400 303,510,822 315,183,049 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายการกาํหนดราคา

 2549 2548  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ขายสินคา้ 151.3 163.1 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม            
ร้อยละ 10-20 

ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - 72.4 ราคาตลาด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ นโยบายการกาํหนดราคา

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย    
ค่าสาธารณูปโภครับ 13.2 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
ขายวตัถุดิบ - 1.5 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ขายวสัดุ - 13.3 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ดอกเบ้ียรับ 48.4 79.4 ร้อยละ 4.5, MOR และ MLR-1.25% 

ต่อปี (2548: ร้อยละ 4.5, 6 และ 
MLR ต่อปี) 

ค่าเช่ารับ - 3.7 ค่าเช่าเดือนละ 0.40 ลา้นบาท 
รายไดค่้าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ 97.6 88.5 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ขายเศษจากการผลิต 4.4 - ราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ - 2.9 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ซ้ือสินคา้ 4.8 21.7 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมเฉล่ีย   

ร้อยละ 6 (2548: ราคาใกลเ้คียงทุน) 
ค่าเช่าจ่าย 1.2 - ค่าเช่าเดือนละ 0.10 ลา้นบาท 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 2.6 18.9 ราคาใกลเ้คียงทุน 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 4.0 7.2 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม            

ร้อยละ 10-20 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - -  808,004 3,016,490 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 2,996 501,229 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 61,944,177 35,847,807 2,000,028 2,371,178 
บริษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 180,298 - - 
บริษทั อาซาฮี สมบูรณ์ ชิบโป โมลดส์ จาํกดั - 197,415 - - 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์   
   เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั 106,786 920,213 - - 

 62,050,963 37,145,733 2,811,028 5,888,897 

ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 3,230,184 40,000 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 15,642,825 40,000 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั - 72,760 - 72,760 

 - 72,760 18,873,009 152,760 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - - 28,000,000 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 43,000,000 20,000,000 

  - 43,000,000 48,000,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 498,510,600 557,000,000 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 463,000,000 503,000,000 

 - - 961,510,600 1,060,000,000 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 
เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 108,117 136,077 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 1,249,879 931,175 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั - 26,312,095 - - 
บริษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จาํกดั - 432,812 - - 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตทแซนด ์จาํกดั 25,380 27,820 - - 

 25,380 26,772,727 1,357,996 1,067,252 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย     
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - - - 95,519,549 

  ในระหวา่งปี 2549 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 ในระหวา่งปี 

 31 ธนัวาคม 2548 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2549 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
   บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว     
      อุตสาหกรรม จาํกดั 28,000,000     28,000,000       (56,000,000) - 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 20,000,000 103,000,000       (80,000,000) 43,000,000 

 48,000,000 131,000,000 (136,000,000) 43,000,000 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย     
   บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว     
      อุตสาหกรรม จาํกดั 557,000,000 60,000,000 (118,489,400) 498,510,600 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 503,000,000 -       (40,000,000) 463,000,000 

 1,060,000,000 60,000,000 (158,489,400) 961,510,600 

  เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ประกอบดว้ยเงิน
ให้กูย้ืมระยะสั้นจาํนวน 20 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 26 มีนาคม 2550 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ีย 
MOR ต่อปี และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจาํนวน 23 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนในวนัท่ี 31 มกราคม 2550 โดยคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราดอกเบ้ีย MLR-1.25% ต่อปี 
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  เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2549 จาํนวน 413.5 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 8 ปี จ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 เงินใหกู้ย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี สาํหรับปีท่ี 1 - 3 หลงัจากนั้น
คิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน เงินใหกู้ย้มืระยะยาวคงเหลือจาํนวน 25 ลา้นบาท 
มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี จ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 
2551 เงินให้กูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR-1% ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน และเงินให้กูย้ืม
ระยะยาวคงเหลือ 60 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี จ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เร่ิมตั้ งแต่เดือน
มกราคม 2550 ถึงเดือนกนัยายน 2554 เงินใหกู้ย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR-1.25% ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระ
ดอกเบ้ียทุกเดือน 

  เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 9 ปี จ่ายชาํระคืน
เงินตน้เป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 4.5 ต่อปี สาํหรับปีท่ี 1 - 3 หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในปี 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุมและเงินบาํเหน็จใหแ้ก่ กรรมการและผูบ้ริหาร 
เป็นจาํนวนเงิน 7.0 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 6.3 ลา้นบาท) (2548:  7.3 ลา้นบาท เฉพาะของ บริษทัฯ: 6.7 ลา้น
บาท) 

8. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 
วตัถุดิบ 186,719,485 177,798,473 66,713,644 24,596,340 
งานระหวา่งผลิต 52,196,662 42,846,735 28,603,188 17,849,928 
สินคา้สาํเร็จรูป 95,895,545 64,381,806 22,688,093 14,631,789 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 97,905,253 88,590,951 51,793,704 41,757,186 
สินคา้ระหวา่งทาง 34,005,469 32,640,240 112,085 524,000 

รวม 466,722,414 406,258,205 169,910,714 99,359,243 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ (5,305,923) (8,345,397)      (1,019,533) - 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 461,416,491 397,912,808 168,891,181 99,359,243 
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9. เงนิลงทุนซ่ึงบนัทกึโดยวธีิส่วนได้เสีย 

  เงินลงทุนซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ วธีิราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)     

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 160 640 535,995 535,995 524,693 407,555 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 130 520 519,989 519,989 790,186 719,664 
บริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลย ีจาํกดั - 40 - 43,000 - 95,519 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   1,055,984 1,098,984 1,314,879 1,222,738 

  เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 
(บริษทัยอ่ย) ไดมี้มติพิเศษอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ลา้นบาท เป็น 160 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลง
มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 250 บาท โดยนาํเงินลดทุน
จาํนวน 480 ลา้นบาท ไปชดเชยกบัขาดทุนสะสมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว บริษทัยอ่ยดงักล่าว  จดทะเบียนลดทุนกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2549 

  เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จาํกดั   (บริษทั
ยอ่ย) ไดมี้มติพิเศษอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ลา้นบาท เป็น 130 ลา้นบาท โดยการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตรา
ไวข้องหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยจากมูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 250 บาท โดยนาํเงินลดทุนจาํนวน 390 
ลา้นบาทไปชดเชยกบัขาดทุนสะสมของบริษทัย่อยดงักล่าว บริษทัย่อยดงักล่าว    จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2549    

  เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2548 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จาํกดั   (บริษทั
ยอ่ย) ไดมี้มติพิเศษใหเ้ลิกบริษทั บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนการเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์   ในวนัท่ี 27 
ตุลาคม 2548 และเสร็จส้ินการชาํระบญัชีเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2549 
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เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

  ทุน   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย เงินปันผลรับ 

         สาํหรับปี 
   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 27,584 21,812 1,530 
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผ่านบริษทั           
  บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั          
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย         
    อะไหล่รถ 150,000 20.00 19.20 30,807 28,799 50,624 48,175 2,200 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     46,107 44,099 78,208 69,987  

  ในเดือนเมษายน 2549 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดซ้ื้อหุ้นในบริษทั ยามาดะ 
สมบูรณ์ จาํกดั จาํนวน 12,000 หุน้ เป็นเงิน 2 ลา้นบาท ภายหลงัการซ้ือหุน้ บริษทัยอ่ยมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทั
ดงักล่าวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20 และถือเป็นบริษทัร่วม บริษทัย่อยไดป้รับปรุงการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทั
ดงักล่าวจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย และไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบโดยถือเสมือนใชว้ิธี
ส่วนไดเ้สียตั้งแต่เร่ิมแรก การปรับปรุงดงักล่าวเป็นผลให้กาํไรสุทธิรวมและกาํไรสุทธิเฉพาะของบริษทัฯสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 2.7 ลา้นบาท 1.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั ผลสะสมของการ
ปรับปรุงบญัชีเงินลงทุนดงักล่าวจากอดีตถึงตน้ปี 2548 จาํนวน 17.8 ลา้นบาท ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ปรับปรุงการ
บนัทึกบญัชีเงินลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนไดเ้สียเน่ืองจากการเปล่ียนสถานะบริษทัท่ีลงทุนเป็นบริษทัร่วม” ใน
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

  มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 
จาํนวน 27.6 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับปี 2549 จาํนวน 7.3 ลา้นบาท คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2549 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

  มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 จาํนวน    50.6 
ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไรสําหรับปี 2549 จาํนวน 4.1 ลา้นบาท คาํนวณจากงบการเงินสําหรับงวด        หกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2549 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าวและงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

10. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
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 งบการเงนิรวม 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ เงินลงทุน 

   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 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศ
ไทย) 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 กาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวไดร้วมอยูใ่น
ผลการดาํเนินงานสาํหรับปีแลว้ 

11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

 งบการเงนิรวม 

(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน 

  ส่วนปรับปรุง       
  ท่ีดิน อาคาร  เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  งาน  
  และส่ิง  อุปกรณ์ และอุปกรณ์  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน ปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร โรงงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่   
31 ธนัวาคม 2548 680,395,868 409,200,574 2,146,461,735 278,808,450 54,116,445 32,847,098 52,177,758 3,654,007,928 
ซ้ือเพ่ิม - 4,725,077 11,809,916 16,892,175 8,667,569 4,551,668 381,288,553 427,934,958 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (24,674,840) (5,338,937) (128,141) (4,157,068) (2,618,244) (36,917,230) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 13,062,745 254,399,436 11,206,024 2,585,461 561,000 (281,814,666) - 

31 ธนัวาคม 2549 680,395,868 426,988,396 2,387,996,247 301,567,712 65,241,334 33,802,698 149,033,401 4,045,025,656 
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(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน 

  ส่วนปรับปรุง       
  ท่ีดิน อาคาร  เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  งาน  
  และส่ิง  อุปกรณ์ และอุปกรณ์  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน ปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร โรงงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2548 - 111,327,889 586,356,188 156,937,068 37,911,256 24,394,664 - 916,927,065 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 15,471,472 173,536,391 27,339,605 14,829,917 3,413,849 - 234,591,234 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม - 2,732,219 39,388,074 - - - - 42,120,293 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย - - (918,958) (943,572) (105,038) (4,016,087) - (5,983,655) 
ตดัจาํหน่าย - - (15,561,999) (245,336) - - - (15,807,335) 

31 ธนัวาคม 2549 - 129,531,580 782,799,696 183,087,765 52,636,135 23,792,426 - 1,171,847,602 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2548 680,395,868 297,872,685 1,560,105,547 121,871,382 16,205,189 8,452,434 52,177,758 2,737,080,863 

31 ธนัวาคม 2549 680,395,868 297,456,816 1,605,196,551 118,479,947 12,605,199 10,010,272 149,033,401 2,873,178,054 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      
2548  163,761,547 

2549    234,591,234 

  ในระหว่างปี 2549 บริษทัย่อยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของอาคารโรงงานใหม่ของบริษทัย่อย
จาํนวน 1.9 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นตน้ทุนการกูย้มืท่ีมาจากเงินท่ีกูม้าโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างอาคาร 

 งบการเงนิเฉพาะของบริษทัฯ 

(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน 

  ส่วนปรับปรุง       
  ท่ีดิน อาคาร  เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  งาน  
  และส่ิง  อุปกรณ์ และอุปกรณ์  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน ปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร โรงงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่  
31 ธนัวาคม 2548 90,141,438 130,062,800 947,699,374 63,650,465 14,214,862 11,702,156 2,410,220 1,259,881,315 
ซ้ือเพ่ิม - 3,197,609 3,447,505 7,039,463 3,843,677 3,454,145 174,477,949 195,460,348 
จาํหน่าย - -         (42,630) - - (3,109,330) - (3,151,960) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 5,726,970 145,337,999 2,415,629 5,353,225 - (158,833,823) - 

31 ธนัวาคม 2549 90,141,438 138,987,379 1,096,442,248 73,105,557 23,411,764 12,046,971 18,054,346 1,452,189,703 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
31 ธนัวาคม 2548 - 18,364,120 164,141,095 23,347,273 6,071,845 4,742,221 - 216,666,554 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 6,333,835 99,036,631 11,282,039 3,831,358 2,465,585 - 122,949,448 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม - 491,606 10,122,650 - - - - 10,614,256 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย - -          (18,959) - - (2,968,353) - (2,987,312) 

31 ธนัวาคม 2549 - 25,189,561 273,281,417 34,629,312 9,903,203 4,239,453 - 347,242,946 
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(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน 

  ส่วนปรับปรุง       
  ท่ีดิน อาคาร  เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  งาน  
  และส่ิง  อุปกรณ์ และอุปกรณ์  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน ปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร โรงงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2548 90,141,438 111,698,680 783,558,279 40,303,192 8,143,017 6,959,935 2,410,220 1,043,214,761 

31 ธนัวาคม 2549 90,141,438 113,797,818 823,160,831 38,476,245 13,508,561 7,807,518 18,054,346 1,104,946,757 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      
2548   65,034,265 

2549   122,949,448 

  ในเดือนกรกฎาคม 2546 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรใหม่โดย              ผู ้
ประเมินราคาอิสระและไดบ้นัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาประเมินใหม่ โดยบนัทึกส่วนท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 138.1 
ล้านบาท ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นและบนัทึกส่วนท่ีลดลงจาํนวน
ประมาณ 40.4 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินราคาขา้งตน้ใชเ้กณฑร์าคาตลาด 
(Market Approach) สาํหรับท่ีดิน และเกณฑร์าคาเปล่ียนแทน (Replacement Cost) สาํหรับอาคาร  และเคร่ืองจกัร 

  หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 จะเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 
ท่ีดิน 189,074,183 189,074,183 78,068,188 78,068,188 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและ 
 ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 

 
243,650,862 

 
241,334,513 

 
103,766,637 

 
101,175,893 

เคร่ืองจกัร 1,347,974,767 1,260,470,304 747,664,539 697,939,337 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดั       ค่า
เส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน 346.8 
ลา้นบาท และ 302.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะของบริษทัฯ: จาํนวนเงิน 19.4 ลา้นบาท และ 17.0 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 
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  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 

12. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2549 2548 
ท่ีดิน 107,779,100 121,619,100 
เคร่ืองจกัร - 23,589,751 
หอ้งชุด 1,140,805 2,281,565 

รวมสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 108,919,905 147,490,416 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - (23,589,751) 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน – สุทธิ 108,919,905 123,900,665 

  โฉนดท่ีดินและหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดของบริษทัย่อยไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของ
บริษทัฯ 

13. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6,138,989 7,413,956 122,535 206,450 
ซ้ือเพิ่ม 1,039,084 1,618,506         552,178 - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (2,390,904) (2,893,473) (127,479) (83,915) 

สุทธิ 4,787,169 6,138,989 547,234 122,535 

14. เงนิเบกิเกนิบญัชี 

  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารมีอตัราดอกเบ้ีย MOR ต่อปี และคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิง
ปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึง และคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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15. เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 

  เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

16. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย เง่ือนไข งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

เงินกู ้ (ร้อยละ) การชาํระคืน 2549 2548 

1 ปีท่ี 1-3 อตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายงวด   
 หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัรา งวดละ 3 เดือน ตั้งแต่ปี    
 ร้อยละ MLR 2547 ถึง 2556          1,750 1,883 

2 ปีท่ี 1-2 อตัราร้อยละ MLR-1.25% ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่    
 ต่อปี หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียใน ปี 2549 ถึง 2553   
 อตัราร้อยละ MLR-1%                82 - 

3 MLR-1.25% ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่   
  ปี 2549 ถึง 2554                25 - 

 รวม            1,857 1,883 
 หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี            (298) (124) 

 เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ           1,559 1,759 

  สัญญากูย้มืไดร้ะบุใหบ้ริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขระหว่างการใชสิ้นเช่ือ เช่น การลงทุนหรือใหกู้ย้มืจะตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจากธนาคารก่อน การก่อหน้ีเพิ่มและการรักษาสัดส่วนหน้ีสินรวมทุกประเภทต่อส่วนของผูถื้อหุน้
ตามจาํนวนท่ีธนาคารกาํหนด เป็นตน้  

  สัญญากูย้ืมคํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง หนงัสือกรรมสิทธิห้องชุดและเคร่ืองจกัรส่วน
ใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยและกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูร้ายการท่ี 3 ท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็น
จาํนวน 146 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีวงเงินกูต้ามสัญญากูเ้งินหมุนเวียนท่ียงัมิไดเ้บิกใชอี้กจาํนวน 15 ลา้น
บาท 
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17. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 

  ในระหวา่งปี 2549 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบริษทัฯ 

 ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ - บริษทัฯ 

(หน่วย: บาท) 

   อาคารและ   
 ท่ีดิน ส่ิงปลกูสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2549 12,073,250 10,522,787 85,618,942 108,214,979 
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - (491,606) (10,122,650) (10,614,256) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2549 12,073,250 10,031,181 75,496,292 97,600,723 

 ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ - บริษทัย่อย 

(หน่วย: บาท) 

   อาคารและ   
 ท่ีดิน ส่ิงปลกูสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2549 479,248,435 46,015,385 214,016,301 739,280,121 
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - (2,240,612) (32,290,809) (34,531,421) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2549 479,248,435 43,774,773 181,725,492 704,748,700 

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงิน
ปันผลได ้

18. เงนิปันผลจ่าย 

  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรประจาํปี 2548 
แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 300 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท เน่ืองจากบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุน้
ไปแลว้ จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 75 ลา้นบาท บริษทัฯจ่าย    เงินปัน
ผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2549 

  เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา หุน้ละ 
0.20 บาท รวมเป็นเงิน 60 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 กนัยายน 2549 
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19. สํารองตามกฎหมาย 

  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรกาํไร
สุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่
สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

20. ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2549 คาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 25 (อตัราร้อยละ 30 สาํหรับปี 2548) จากกาํไร
ของกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ และอตัราร้อยละ 30 สําหรับกาํไรสุทธิของบริษทัย่อย
หลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการสาํรองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี  

21. งบกระแสเงนิสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามท่ีแสดงอยูใ่นงบกระแสเงินสดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 183,586,246 216,161,367 109,081,613 99,714,693 
เงินลงทุนชัว่คราว - ตัว๋เงิน - 70,000,000 - 70,000,000 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 183,586,246 286,161,367 109,081,613 169,714,693 

22. การส่งเสริมการลงทุน 

  บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับกิจการผลิตเพลาขบัลอ้หลงั ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1449(2)/2548 และ 
1221(2)/2549 ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึง 

 ก. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็น
จาํนวนไม่เกินจาํนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา        8 ปีนบัแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ (1 กรกฎาคม 2548 และ 25 พฤษภาคม 2549 ตามลาํดบั) 
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 ข. ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้ร้อยละ 75 ของอตัราปกติสําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชใ้น
การผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศเป็นเวลา 1 ปีนบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

 ค. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีนาํเขา้มาใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็น
เวลา 5 ปีนบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

 ง. ไดรั้บอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายเป็นระยะเวลา 10 ปี    นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 จ. ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ    เงิน
ลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

  รายไดข้องบริษทัฯสาํหรับปีจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 2549 2548 

 กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ได ้  กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ได ้  
 การส่งเสริม รับการส่งเสริม  การส่งเสริม รับการส่งเสริม  
 การลงทุน การลงทุน รวม การลงทุน การลงทุน รวม 

รายได ้
รายไดจ้ากการขาย       
  -  ในประเทศ 774,743,945 776,400,336 1,551,144,281 338,996,176 1,044,586,918 1,383,583,094 
  -  ต่างประเทศ - 11,101,126 11,101,126 - 97,245,298 97,245,298 
รายไดอ่ื้น 17,661,394 406,175,590 423,836,984 37,967,400 428,268,802 466,236,202 

รวมรายได ้ 792,405,339 1,193,677,052 1,986,082,391 376,963,576 1,570,101,018 1,947,064,594 

23. กาํไรต่อหุ้น 

  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ี
ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

24. จํานวนและค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

 2549 2548 2549 2548 
จาํนวนพนกังาน ณ วนัส้ินปี  1,567 1,563 482 414 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานสาํหรับปี (ลา้นบาท) 537.3 474.7 214.3 176.1 



-  24  - 

25. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติั
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่าย
สมทบให้ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั อเมริกนั อินเตอร์เนชัน่แนล 
แอสชวัรันส์ จาํกดั ในระหว่างปี 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นจาํนวน 6.5 
ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 2.9 ลา้นบาท) ซ่ึงไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 

26. ภาระผูกพนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 และ 2548 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

 26.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน การก่อสร้างโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัรจาํนวนเงิน 71.5 
ลา้นบาท และ 141.9 ลา้นเยน (2548: 114.1 ลา้นบาท และ 87.2 ลา้นเยน และ 0.4 ลา้นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

26.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตมีจาํนวนดงัต่อไปน้ี 

   ลา้นบาท 
  จ่ายชาํระภายใน: 
  1 ปี 37.1 
  2 ถึง 5 ปี 23.0 
  หลงัจาก 5 ปี 12.2 

26.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงาน
กลึงโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพตามกระบวนการผลิตงาน
กลึงท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2553 และบริษทัฯมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้กเป็น
ระยะเวลา 5 ปี 

26.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
เหล็กทุบข้ึนรูปโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพตามกระบวนการ
ผลิตเหล็กทุบข้ึนรูปท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ.5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัฯมีสิทธิต่อ
สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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 26.5 บริษทั บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จาํกัด ได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษทัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพ่ือผลิตสินคา้ชนิดหน่ึง สัญญามีอาย ุ 6 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2551 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตาม
สญัญาดงักล่าวจาํนวน 255,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2548: 390,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) 

26.6 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่ง
หน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัรา    ร้อยละ 1.5 
ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพตามกระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สญัญามี   อาย ุ5 ปี โดยส้ินสุด
ในปี 2552 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

27. หนังสือคํา้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงิน 2.4 ลา้นบาท และ 13.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2548: 2.4 ลา้นบาทและ 12.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัในการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

28. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์    โดยมี
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้นงบ
การเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

29. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีแสดงในงบดุลประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตัว๋เงิน ลูกหน้ี
การคา้ เงินใหกู้ย้มื เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยาว 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  บริษทัฯไม่มีนโยบายประกอบธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์เพ่ือการคา้หรือการเก็งกาํไร บริษทัฯมีนโยบายในการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มี
อตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และ
สาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดนบัจากวนัท่ีในงบดุล 
ถึงวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบกาํหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

                                                                                  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 อตัรา ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 ดอกเบ้ีย 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

 ร้อยละต่อปี      

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- รายการเทียบเท่าเงินสด       
 (ไม่รวมเงินสด) 0% - 0.75% - - 177.8 5.6 183.4 

  - - 177.8 5.6 183.4 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
- เงินเบิกเกินบญัชี 8.5% - - 0.8 - 0.8 
- เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 2.0% - 6.9% - - 88.6 - 88.6 
- เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1.86% - 3.9% 4.6 3.6 - - 8.2 
- เงินกูย้มืระยะยาว 4.5% - 6.75% - - 1,856.6 - 1,856.6 

  4.6 3.6 1,946.0 - 1,954.2 

                                                                                                                                                       (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ 

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 อตัรา ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 ดอกเบ้ีย 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

 ร้อยละต่อปี      

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- รายการเทียบเท่าเงินสด       
 (ไม่รวมเงินสด) 0% - 0.75% - - 103.6 5.4 109.0 
- เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย 4.5% - 6.75% 876.5 - 128.0 - 1,004.5 

  876.5 - 231.6 5.4 1,113.5 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
- เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าทางการเงิน 1.86% - 2.9% 2.2 2.6 - - 4.8 
- เงินกูย้มืระยะยาว 4.5% - 6.75% - - 1,856.6 - 1,856.6 

  2.2 2.6 1,856.6 - 1,861.4 
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 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้ และ
การกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ซ่ึงมีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
สกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์าง หน้ีสินทาง อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
สกลุเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 4.8 36.05 
เยน 8.4 73.9 0.30 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.4 35.80 - 37.34 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีอ่ืน 
ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี 
ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีฐานะดา้นการชาํระหน้ีดี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ   

 มูลค่ายุตธิรรม 

  วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของบริษทัฯและบริษทัย่อยข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน ในกรณี
ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการซ้ือขายในตลาด มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หากไม่สามารถหา
ราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินจะกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 
เช่น การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นตน้  
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  เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินใหกู้ย้มืและเงิน
กูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล   

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

  บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปี 2548 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดั
ประเภทรายการบญัชีของปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงาน  ไปแลว้ 

31. การอนุมัตงิบการเงนิ 

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2550 

 


