บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ทั สมบู ร ณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ทั ฯ”) จัด ตั้ง ขึ้ นเป็ นบริ ษ ทั มหาชนและมี
ภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยเป็ นบริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตเพลารถกระบะและที่รองแหนบรถบรรทุก
ที่อยูข่ องบริ ษทั ฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดง
รายการในงบการเงินได้ทาํ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที่
14
กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
3. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ของ บริ ษทั
ฯและบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด

อัตราร้อยละของ
การถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
99.99

บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด

99.99

บริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด

99.99
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ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่ วนรถยนต์
ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่ วนรถยนต์
ผลิตและจําหน่าย
ชิ้นส่ วนรถยนต์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 บริ ษทั ฯได้รับโอนกิจการจากบริ ษทั เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด (บริ ษทั ย่อย)
และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 และเสร็ จสิ้ นการชําระ
บัญชีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549
สิ นทรัพย์และรายได้ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเป็ นจํานวน
ประมาณร้อยละดังนี้

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

อัตราร้อยละของ
สิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบดุลรวม
29.20
34.27
-

อัตราร้อยละของ
รายได้รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบกําไรขาดทุนรวม
37.30
26.24
-

ยอดคงค้างและรายการระหว่างกันที่มีสาระสําคัญระหว่างบริ ษทั ฯกับบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยใน
บัญชีของบริ ษทั ฯและทุนเรื อนหุน้ ของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทปี่ ระกาศใช้
4.1 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 25/2549 โดยให้ทางเลือกใน
กรณี ที่กิจการมีการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ่ม สามารถเลือกปฏิบตั ิโดยคํานวณค่าเสื่ อมราคาที่ตดั ไปสู่
งบกําไร
ขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม แทนที่จะคํานวณจากราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ บริ ษัท ฯเลื อ กที่ จ ะปฏิ บ ัติ ต ามประกาศ
ดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม หากบริ ษทั ฯคํานวณค่าเสื่ อมราคาที่ตดั ไปสู่ งบกําไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม่ กําไร
สุ ทธิและกําไรต่อหุน้ จะเปลี่ยนแปลงเป็ นดังนี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548
397.5
399.4
1.32
1.35

กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
กําไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
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4.2 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่ อง มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 44 เรื่ อง งบการเงินรวมและการบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) โดย
ให้แก้ไขการบันทึกบัญชี เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิจการที่มีอาํ นาจควบคุมร่ วม และบริ ษทั ร่ วมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไม่ประสงค์จะใช้วิธีราคาทุนในปี 2549 ก็ให้ใช้
วิธีส่วนได้เสี ยตามเดิมจนถึงสิ้ นปี 2549 และให้ใช้วิธีราคาทุนเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2550
ทั้งนี้บริ ษทั ฯเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในปี 2550 ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงในปี 2550 นั้น จะมีผล
ให้บริ ษทั ฯต้องปรับปรุ งงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2549 ที่แสดงเปรี ยบเทียบในงบการเงินสําหรับปี
2550 ใหม่ ซึ่งจะมีผลทําให้กาํ ไรสุ ทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี 2549 ลดลงเป็ นจํานวนเงินประมาณ
219 ล้านบาท (0.73 บาทต่อหุ น้ ) และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเป็ นจํานวน
เงินประมาณ 259 ล้านบาท
5. นโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ
5.1 การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู ้ เมื่ อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ เป็ น
สาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับ
สิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
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5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการ
เบิกใช้
5.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ ก ารค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รั บ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อ หนี้ สงสัยจะสู ญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์
ในการเก็บหนี้และตามสถานะปัจจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบดุล
5.4 สินค้าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ย) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่
จะ
ได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ต้นทุนสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างผลิตรวมต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรง
ทางตรงและค่าใช้จ่ายโรงงาน
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
สํารองเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าจะตั้งขึ้นสําหรับสิ นค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพ
5.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯและเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย ซึ่งการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยนี้เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซ้ื อมาและ
จะถูกปรับด้วยส่ วนได้เสี ยในผลการดําเนินงานแต่ละปี ของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปซึ่ งแสดงใน ราคาทุน
สุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน

-4-

5.6 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ ดิ น แสดงมู ล ค่ า ตามราคาที่ ตี ใ หม่ อาคารและอุ ป กรณ์ แ สดงมู ล ค่ า ตามราคาทุ น /ราคาที่ ตี ใหม่ หัก
ค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของที่ ดิน อาคารและเครื่ องจักรในราคาทุน ณ วันที่ได้
สิ นทรัพย์มา หลังจากนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคาร และเครื่ องจักร โดยผู ้
ประเมินราคาอิ สระและบันทึ กสิ นทรั พย์ดงั กล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการ
ประเมิ นราคาสิ นทรั พย์ดงั กล่ าวเป็ นครั้ งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ ในงบดุ ลแตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกส่ วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
-

บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยบัน ทึ ก ราคาตามบัญชี ของสิ น ทรั พ ย์ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากการตี ร าคาใหม่ ใ นบัญ ชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบดุล อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั
เคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้ราคาที่ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
แล้ว ส่ วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ี จะถูกรั บรู ้ เป็ นรายได้ไม่เกิ นจํานวนที่เคยลดลงซึ่ งได้รับรู้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนปี ก่อนแล้ว

-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็ นค่าใช้จ่ายในงบ
กําไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรั พย์น้ นั เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูก
นําไปหักออกจาก “ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ไม่เกิ นจํานวนซึ่ งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของ
สิ นทรัพย์รายการเดียวกัน และส่ วนที่เกินจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

ค่า เสื่ อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ น หรื อราคาที่ ตีใ หม่ ของสิ นทรั พ ย์ โดยวิ ธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและสิ่ งก่อสร้างอื่น
เครื่ องจักร
เครื่ องมือและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

บริ ษทั ฯ
20 - 30 ปี
5 - 18 ปี
5 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
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บริ ษทั ย่อย
20 - 40 ปี
5 - 18 ปี
5 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานที่เหลืออยู่ โดยกรณี สินทรัพย์ที่มีการตีราคาลดลง ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาที่ตีใหม่ ส่ วนกรณี
สิ นทรัพย์ที่ตีราคาเพิม่ ขึ้น ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่ตีราคาเพิ่มตัดจําหน่ายไปสู่ บญั ชี ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ในส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้
5.7

ต้ นทุนการกู้ยมื
ดอกเบี้ ยจ่ ายที่ เกิ ดจากเงิ นกู้ยืมที่นาํ ไปใช้ในโครงการก่ อสร้ างอาคารได้นาํ ไปรวมเป็ นราคาทุนของ
อาคารจนกว่าอาคารนั้นจะอยู่ในสภาพพร้ อ มที่ จะใช้ไ ด้ตามประสงค์ ดอกเบี้ ย จ่ ายดัง กล่ าวประกอบด้ว ย
ดอกเบี้ยที่จ่ายจริ งหักด้วยรายได้จากการนําเงินกูน้ ้ นั ไปลงทุนชัว่ คราว สําหรับเงินกูท้ ี่กมู้ าโดยเฉพาะเพื่อสร้าง
อาคาร

5.8 สิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานแสดงตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
5.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนและค่าตัดจําหน่ าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม ค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ที่ ไม่มี
ตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ค่าตัด
จําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
5.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อ
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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5.11 สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
ตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของ
สิ นทรัพย์ที่เช่า
5.12 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กํา ไรและขาดทุ น ที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี่ ย นได้ร วมอยู่ใ นการคํา นวณผลการ
ดําเนินงาน
5.13 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันที่ในงบดุล บริ ษทั ฯจะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ซ่ ึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯด้อยค่า ลง
หรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะทําการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และ
หากพบว่าราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯจะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั
ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน มูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรั พย์หมายถึ งราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่
จํานวนใดจะสูงกว่า
5.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
5.15 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
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5.16 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันสิ้ นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบ
กําไรขาดทุน ส่ วนเกิ นหรื อส่ วนลดที่เกิ ดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สัญญา
5.17 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้การ
ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
6. ลูกหนีก้ ารค้า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายุหนี้ ที่คงค้างนับจากวันที่ถึง
กําหนดชําระ
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2549
2548
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีไ่ ม่ เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548

29,297,434
32,753,529
62,050,963

27,773,750
9,371,983
37,145,733

2,811,028
2,811,028

5,888,897
5,888,897

711,615,878

707,827,804

299,980,912

315,156,988

8,829,432
2,035,653
4,723,915
727,204,878
(4,723,915)
722,480,963

8,732,974
26,061
5,253,375
721,840,214
(4,780,814)
717,059,400

3,529,910
303,510,822
303,510,822

-
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26,061
315,183,049
315,183,049

7. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุ รกิจ
ดังกล่ าวเป็ นไปตามเงื่ อ นไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่ านั้น ซึ่ ง เป็ นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2549
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ

งบการเงินรวม
2548

151.3

163.1

-

72.4

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ร้อยละ 10-20
ราคาตลาด
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
ค่าสาธารณูปโภครับ
ขายวัตถุดิบ
ขายวัสดุ
ดอกเบี้ยรับ

ค่าเช่ารับ
รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริ หารจัดการ
ขายเศษจากการผลิต
ซื้ อวัตถุดิบ
ซื้ อสิ นค้า
ค่าเช่าจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้า

13.2
48.4

1.5
13.3
79.4

97.6
4.4
4.8

3.7
88.5
2.9
21.7

1.2
2.6

18.9

4.0

7.2
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นโยบายการกําหนดราคา
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 4.5, MOR และ MLR-1.25%
ต่อปี (2548: ร้อยละ 4.5, 6 และ
MLR ต่อปี )
ค่าเช่าเดือนละ 0.40 ล้านบาท
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาตลาด
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ 6 (2548: ราคาใกล้เคียงทุน)
ค่าเช่าเดือนละ 0.10 ล้านบาท
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ร้อยละ 10-20

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2549
2548
ลูกหนี้ การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
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
ลูกหนี้ อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548

-

-

808,004
2,996

3,016,490
501,229

61,944,177
-

35,847,807
180,298
197,415

2,000,028
-

2,371,178
-

106,786
62,050,963

920,213
37,145,733

2,811,028

5,888,897

-

-

3,230,184
15,642,825

40,000
40,000

-

72,760
72,760

18,873,009

72,760
152,760

-

-

43,000,000
43,000,000

28,000,000
20,000,000
48,000,000

-

-

498,510,600
463,000,000
961,510,600

557,000,000
503,000,000
1,060,000,000
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548

งบการเงินรวม
2549
2548
เจ้าหนี้ การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่งกี่ (1995) จํากัด
บริ ษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั ซึ ชิโยชิ สมบูรณ์โคเตทแซนด์ จํากัด
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด

-

-

108,117
1,249,879

136,077
931,175

-

26,312,095
432,812
27,820
26,772,727

1,357,996

1,067,252

25,380
25,380
-

-

-

95,519,549

ในระหว่างปี 2549 เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2548
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

31 ธันวาคม 2549

28,000,000
20,000,000
48,000,000

28,000,000
103,000,000
131,000,000

(56,000,000)
(80,000,000)
(136,000,000)

43,000,000
43,000,000

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

60,000,000
60,000,000

(118,489,400)
(40,000,000)
(158,489,400)

498,510,600
463,000,000
961,510,600

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ประกอบด้วยเงิน
ให้กยู้ ืมระยะสั้นจํานวน 20 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนในวันที่ 26 มีนาคม 2550 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ย
MOR ต่อปี และเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นจํานวน 23 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนในวันที่ 31 มกราคม 2550 โดยคิดดอกเบี้ย
ในอัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี
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เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549 จํานวน 413.5 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 8 ปี จ่ายชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาส เริ่ มตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2554 เงินให้กยู้ มื คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี สําหรับปี ที่ 1 - 3 หลังจากนั้น
คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กยู้ มื ระยะยาวคงเหลือจํานวน 25 ล้านบาท
มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 3 ปี จ่ายชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาส เริ่ มตั้งแต่เดื อนมีนาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน
2551 เงินให้กูย้ ืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-1% ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน และเงินให้กูย้ ืม
ระยะยาวคงเหลื อ 60 ล้านบาท มี กาํ หนดชําระคืนภายใน 5 ปี จ่ ายชําระคืนเงิ นต้นเป็ นรายเดื อน เริ่ มตั้งแต่ เดื อน
มกราคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2554 เงินให้กยู้ ืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-1.25% ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระ
ดอกเบี้ยทุกเดือน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 9 ปี จ่ายชําระคืน
เงินต้นเป็ นรายไตรมาส เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 4.5 ต่อปี สําหรับปี ที่ 1 - 3 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จให้แก่ กรรมการและผูบ้ ริ หาร
เป็ นจํานวนเงิน 7.0 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 6.3 ล้านบาท) (2548: 7.3 ล้านบาท เฉพาะของ บริ ษทั ฯ: 6.7 ล้าน
บาท)
8. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)

วัตถุดิบ
งานระหว่างผลิต
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2549
2548
186,719,485 177,798,473
52,196,662
42,846,735
95,895,545
64,381,806
97,905,253
88,590,951
34,005,469
32,640,240
466,722,414 406,258,205
(5,305,923)
(8,345,397)
461,416,491 397,912,808
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งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548
66,713,644
24,596,340
28,603,188
17,849,928
22,688,093
14,631,789
51,793,704
41,757,186
112,085
524,000
169,910,714
99,359,243
(1,019,533)
168,891,181
99,359,243

9. เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้ เสี ย
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียดดังนี้
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว
2549
2548

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
วิธีราคาทุน
วิธีส่วนได้เสี ย
2549
2548
2549
2548

(ล้านบาท) (ล้านบาท)

บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

160
130
-

640
520
40

535,995
535,995
519,989
519,989
43,000
1,055,984 1,098,984

524,693
790,186
1,314,879

407,555
719,664
95,519
1,222,738

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
(บริ ษทั ย่อย) ได้มีมติพิเศษอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ล้านบาท เป็ น 160 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อยจากมูลค่าหุ ้นละ 1,000 บาท เป็ นมูลค่าหุ น้ ละ 250 บาท โดยนําเงินลดทุน
จํานวน 480 ล้านบาท ไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว บริ ษทั ย่อยดังกล่าว จดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั บางกอกสปริ ง อินดัสเตรี ยล จํากัด (บริ ษทั
ย่อย) ได้มีมติพิเศษอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ล้านบาท เป็ น 130 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตรา
ไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ย่อยจากมูลค่าหุ ้นละ 1,000 บาท เป็ นมูลค่าหุ น้ ละ 250 บาท โดยนําเงินลดทุนจํานวน 390
ล้านบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว บริ ษทั ย่อยดังกล่าว จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง
พาณิ ชย์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ที่ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เอสเอที แอคเซิ ล เทคโนโลยี จํากัด (บริ ษทั
ย่อย) ได้มีมติพิเศษให้เลิกบริ ษทั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเลิกบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์ ในวันที่ 27
ตุลาคม 2548 และเสร็ จสิ้ นการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549
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เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
ทุน
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

ชําระแล้ว

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

งบการเงินรวม
อัตราส่ วนการถือหุน้

วิธีส่วนได้เสี ย

วิธีราคาทุน
2548

2549

2548

สําหรับปี
2549

2549

2548

ร้อยละ

ร้อยละ

21.25

21.25

15,300

15,300

27,584

21,812

1,530

20.00

19.20

30,807

28,799

50,624

48,175

2,200

46,107

44,099

78,208

69,987

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

2549

เงินปั นผลรับ

ในเดือนเมษายน 2549 บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ซ้ื อหุ ้นในบริ ษทั ยามาดะ
สมบูรณ์ จํากัด จํานวน 12,000 หุน้ เป็ นเงิน 2 ล้านบาท ภายหลังการซื้ อหุ น้ บริ ษทั ย่อยมีสดั ส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 20 และถื อเป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยได้ปรั บปรุ งการบันทึกบัญชี เงิ นลงทุนในบริ ษทั
ดังกล่าวจากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีส่วนได้เสี ย และได้ปรับย้อนหลังงบการเงินที่แสดงเปรี ยบเทียบโดยถือเสมือนใช้วิธี
ส่ วนได้เสี ยตั้งแต่เริ่ มแรก การปรับปรุ งดังกล่าวเป็ นผลให้กาํ ไรสุ ทธิ รวมและกําไรสุ ทธิ เฉพาะของบริ ษทั ฯสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เพิ่มขึ้นจํานวน 2.7 ล้านบาท 1.6 ล้านบาท ตามลําดับ ผลสะสมของการ
ปรับปรุ งบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวจากอดีตถึงต้นปี 2548 จํานวน 17.8 ล้านบาท ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ปรับปรุ งการ
บันทึกบัญชีเงินลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีส่วนได้เสี ยเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะบริ ษทั ที่ลงทุนเป็ นบริ ษทั ร่ วม” ใน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ซึ ซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
จํานวน 27.6 ล้านบาท และส่ วนแบ่งกําไรสําหรับปี 2549 จํานวน 7.3 ล้านบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว และงบการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 50.6
ล้านบาท และส่ วนแบ่งกําไรสําหรับปี 2549 จํานวน 4.1 ล้านบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวด หกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าวและงบการเงินสําหรับงวดหกเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
10. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
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งบการเงินรวม
(หน่วย: พันบาท)
ลักษณะของธุรกิจ

ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั อาซาฮี เทค เม็ททอลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
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

ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วน
เหล็กหล่อ
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ระบบเบรค
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ

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

อัตราส่ วนการถือหุ น้
2549
2548
ร้อยละ
ร้อยละ

เงินลงทุน
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 ย่อยสองแห่งได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศ
ไทย) 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 กําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวได้รวมอยูใ่ น
ผลการดําเนินงานสําหรับปี แล้ว
11. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาที่ตีใหม่
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน อาคาร
และสิ่ ง
ที่ดิน
ปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักร
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
31 ธันวาคม 2548
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2549

680,395,868
680,395,868

409,200,574
4,725,077
13,062,745
426,988,396

2,146,461,735
11,809,916
(24,674,840)
254,399,436
2,387,996,247

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาทุน
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน
278,808,450
16,892,175
(5,338,937)
11,206,024
301,567,712
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เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน
54,116,445
8,667,569
(128,141)
2,585,461
65,241,334

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

32,847,098
4,551,668
(4,157,068)
561,000
33,802,698

52,177,758
381,288,553
(2,618,244)
(281,814,666)
149,033,401

3,654,007,928
427,934,958
(36,917,230)
4,045,025,656

(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาที่ตีใหม่
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน อาคาร
และสิ่ ง
ที่ดิน
ปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักร
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2548
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตีเพิ่ม
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2549

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาทุน
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

-

111,327,889
15,471,472
2,732,219
129,531,580

586,356,188
173,536,391
39,388,074
(918,958)
(15,561,999)
782,799,696

156,937,068
27,339,605
(943,572)
(245,336)
183,087,765

37,911,256
14,829,917
(105,038)
52,636,135

24,394,664
3,413,849
(4,016,087)
23,792,426

-

916,927,065
234,591,234
42,120,293
(5,983,655)
(15,807,335)
1,171,847,602

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2548

163,761,547

2549

234,591,234

ในระหว่างปี 2549 บริ ษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ นราคาทุนของอาคารโรงงานใหม่ของบริ ษทั ย่อย
จํานวน 1.9 ล้านบาท ซึ่งเป็ นต้นทุนการกูย้ มื ที่มาจากเงินที่กมู้ าโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างอาคาร
งบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาทุน

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาที่ตีใหม่

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
31 ธันวาคม 2548
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2549
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2548
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตีเพิ่ม
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย
31 ธันวาคม 2549

ที่ดิน

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน อาคาร
และสิ่ ง
ปลูกสร้างอื่น

เครื่ องจักร

90,141,438
90,141,438

130,062,800
3,197,609
5,726,970
138,987,379

-

18,364,120
6,333,835
491,606
25,189,561

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

947,699,374
3,447,505
(42,630)
145,337,999
1,096,442,248

63,650,465
7,039,463
2,415,629
73,105,557

14,214,862
3,843,677
5,353,225
23,411,764

11,702,156
3,454,145
(3,109,330)
12,046,971

164,141,095
99,036,631
10,122,650
(18,959)
273,281,417

23,347,273
11,282,039
34,629,312

6,071,845
3,831,358
9,903,203

4,742,221
2,465,585
(2,968,353)
4,239,453
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งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

2,410,220 1,259,881,315
174,477,949
195,460,348
(3,151,960)
(158,833,823)
18,054,346 1,452,189,703
-

216,666,554
122,949,448
10,614,256
(2,987,312)
347,242,946

(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาที่ตีใหม่
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน อาคาร
และสิ่ ง
ที่ดิน
ปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักร

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาทุน
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2548

65,034,265

2549

122,949,448

ในเดือนกรกฎาคม 2546 บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรใหม่โดย
ผู ้
ประเมินราคาอิสระและได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในราคาประเมินใหม่ โดยบันทึกส่ วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 138.1
ล้า นบาท ในบัญชี “ส่ ว นเกิ น ทุ นจากการตี ร าคาสิ น ทรั พย์” ในส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น และบันทึ ก ส่ วนที่ ล ดลงจํา นวน
ประมาณ 40.4 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินราคาข้างต้นใช้เกณฑ์ราคาตลาด
(Market Approach) สําหรับที่ดิน และเกณฑ์ราคาเปลี่ยนแทน (Replacement Cost) สําหรับอาคาร และเครื่ องจักร
หากบริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2549 และ 2548 จะเป็ นดังนี้
(หน่วย: บาท)

ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักร

งบการเงินรวม
2549
2548
189,074,183 189,074,183
243,650,862 241,334,513
1,347,974,767 1,260,470,304

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548
78,068,188
78,068,188
103,766,637
747,664,539

101,175,893
697,939,337

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่ งตัด
ค่า
เสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิน 346.8
ล้านบาท และ 302.2 ล้านบาท ตามลําดับ (งบเฉพาะของบริ ษทั ฯ: จํานวนเงิน 19.4 ล้านบาท และ 17.0 ล้านบาท
ตามลําดับ)
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ไปคํ้าประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจาก
ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ง
12. สิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2549
107,779,100
1,140,805
108,919,905
108,919,905

ที่ดิน
เครื่ องจักร
ห้องชุด
รวมสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน – สุ ทธิ

2548
121,619,100
23,589,751
2,281,565
147,490,416
(23,589,751)
123,900,665

โฉนดที่ดินและหนังสื อกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดของบริ ษทั ย่อยได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อของ
บริ ษทั ฯ
13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
(หน่วย: บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซื้อเพิ่ม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
งบการเงินรวม
2549
2548
2549
2548
6,138,989
7,413,956
122,535
206,450
1,039,084
1,618,506
552,178
(2,390,904) (2,893,473)
(127,479)
(83,915)
4,787,169
6,138,989
547,234
122,535

14. เงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ย MOR ต่อปี และคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ ง
ปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง และคํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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15. เจ้ าหนีท้ รัสต์ รีซีท
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและคํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
16. เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
(ร้อยละ)
1 ปี ที่ 1-3 อัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี
หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ MLR
2 ปี ที่ 1-2 อัตราร้อยละ MLR-1.25%
ต่อปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ MLR-1%
3 MLR-1.25%

เงื่อนไข
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
การชําระคืน
2549
2548
ชําระคืนเป็ นรายงวด
งวดละ 3 เดือน ตั้งแต่ปี
2547 ถึง 2556
1,750
1,883
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2549 ถึง 2553
82
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2549 ถึง 2554
25
รวม
1,857
1,883
(124)
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
(298)
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ
1,559
1,759

สัญญากูย้ มื ได้ระบุให้บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขระหว่างการใช้สินเชื่อ เช่น การลงทุนหรื อให้กยู้ มื จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน การก่อหนี้เพิ่มและการรักษาสัดส่ วนหนี้สินรวมทุกประเภทต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ตามจํานวนที่ธนาคารกําหนด เป็ นต้น
สัญญากูย้ ืมคํ้าประกันโดยที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้ าง หนังสื อกรรมสิ ทธิ ห้องชุดและเครื่ องจักรส่ วน
ใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯมีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูร้ ายการที่ 3 ที่ยงั มิได้เบิกใช้เป็ น
จํานวน 146 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีวงเงินกูต้ ามสัญญากูเ้ งินหมุนเวียนที่ยงั มิได้เบิกใช้อีกจํานวน 15 ล้าน
บาท
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17. ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ในระหว่างปี 2549 ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริษทั ฯ
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นปี 2549
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือปลายปี 2549

ที่ดิน
12,073,250
12,073,250

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
10,522,787
(491,606)
10,031,181

เครื่ องจักร
85,618,942
(10,122,650)
75,496,292

รวม
108,214,979
(10,614,256)
97,600,723

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริษทั ย่ อย
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นปี 2549
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือปลายปี 2549

ที่ดิน
479,248,435
479,248,435

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
46,015,385
(2,240,612)
43,774,773

เครื่ องจักร
214,016,301
(32,290,809)
181,725,492

รวม
739,280,121
(34,531,421)
704,748,700

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงิน
ปันผลได้
18. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรประจําปี 2548
แก่ผถู้ ือหุ น้ จํานวน 300 ล้านหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.45 บาท เนื่องจากบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแก่ผถู ้ ือหุน้
ไปแล้ว จึงคงเหลือเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายอีกในอัตราหุ น้ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงิน 75 ล้านบาท บริ ษทั ฯจ่าย เงินปัน
ผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549
เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา หุ น้ ละ
0.20 บาท รวมเป็ นเงิน 60 ล้านบาท บริ ษทั ฯจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 กันยายน 2549
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19. สํ ารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกําไร
สุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่
สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
20. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 2549 คํานวณขึ้นในอัตราร้อยละ 25 (อัตราร้อยละ 30 สําหรับปี 2548) จากกําไร
ของกิ จการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนของบริ ษทั ฯ และอัตราร้ อยละ 30 สําหรั บกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อย
หลังจากบวกกลับด้วยรายการสํารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษี
21. งบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตามที่แสดงอยูใ่ นงบกระแสเงินสดประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว - ตัว๋ เงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
2549
2548
183,586,246 216,161,367
70,000,000
183,586,246 286,161,367

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548
109,081,613 99,714,693
70,000,000
109,081,613 169,714,693

22. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯได้รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี ต ามพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. 2520 โดยการอนุ ม ัติ ของ
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับกิจการผลิตเพลาขับล้อหลัง ตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1449(2)/2548 และ
1221(2)/2549 ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนด สิ ทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึง
ก.

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ น
จํานวนไม่เกินจํานวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่
เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ (1 กรกฎาคม 2548 และ 25 พฤษภาคม 2549 ตามลําดับ)
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ข.

ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้ อยละ 75 ของอัตราปกติสําหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาํ เป็ นที่นาํ เข้ามาใช้ใน
การผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศเป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก

ค.

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที่นาํ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ น
เวลา 5 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก

ง.

ได้รับอนุญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่
วันที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

จ.

ได้รับอนุ ญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ เงิน
ลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ

รายได้ของบริ ษทั ฯสําหรับปี จําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
2549

รายได้
รายได้จากการขาย
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้

กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
การลงทุน

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน

774,743,945
17,661,394
792,405,339

776,400,336
11,101,126
406,175,590
1,193,677,052

2548

รวม

กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
การลงทุน

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน

รวม

1,551,144,281
11,101,126
423,836,984
1,986,082,391

338,996,176
37,967,400
376,963,576

1,044,586,918
97,245,298
428,268,802
1,570,101,018

1,383,583,094
97,245,298
466,236,202
1,947,064,594

23. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่
ออกอยูใ่ นระหว่างปี
24. จํานวนและค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้ นปี
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับปี (ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2549
2548
1,567
1,563
537.3
474.7
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งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
2549
2548
482
414
214.3
176.1

25. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนัก งานได้ร่ วมกันจดทะเบี ยนจัดตั้งกองทุ นสํารองเลี้ ย งชี พตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ ายสะสมและเงิ นที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ าย
สมทบให้ในอัตราร้ อยละ 3 ของเงินเดื อน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ เนชัน่ แนล
แอสชัวรันส์ จํากัด ในระหว่างปี 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็ นจํานวน 6.5
ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ 2.9 ล้านบาท) ซึ่งได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
26. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันดังนี้
26.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับการซื้ อที่ดิน การก่อสร้างโรงงานและการซื้ อเครื่ องจักรจํานวนเงิน 71.5
ล้านบาท และ 141.9 ล้านเยน (2548: 114.1 ล้านบาท และ 87.2 ล้านเยน และ 0.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
26.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตมีจาํ นวนดังต่อไปนี้
ล้านบาท
จ่ายชําระภายใน:
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
หลังจาก 5 ปี

37.1
23.0
12.2

26.3 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงาน
กลึงโดยบริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการผลิตงาน
กลึ งที่บริ ษทั ฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2553 และบริ ษทั ฯมีสิทธิ ต่อสัญญาได้อีกเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี
26.4 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั อีกแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
เหล็กทุบขึ้นรู ปโดยบริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการ
ผลิ ตเหล็กทุบขึ้นรู ปที่ บริ ษทั ฯผลิ ตและขาย สัญญามี อายุ.5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ฯมี สิทธิ ต่อ
สัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
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26.5 บริ ษทั บางกอกสปริ ง อิ นดัสเตรี ย ล จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่ วยเหลื อด้านเทคนิ คกับ บริ ษทั แห่ งหนึ่ งใน
ต่างประเทศเพื่อผลิตสิ นค้าชนิดหนึ่ง สัญญามีอายุ 6 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดในปี 2551 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตาม
สัญญาดังกล่าวจํานวน 255,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา (2548: 390,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา)
26.6 บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ ง
หนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมในอัตรา ร้อยละ 1.5
ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการผลิตงานกลึงที่บริ ษทั ย่อยผลิตและขาย สัญญามี อายุ 5 ปี โดยสิ้ นสุ ด
ในปี 2552 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
27. หนังสือคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่
เป็ นจํานวนเงิน 2.4 ล้านบาท และ 13.4 ล้านบาท ตามลําดับ (2548: 2.4 ล้านบาทและ 12.4 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันในการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
28. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการหลักในส่ วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์ โดยมี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์โดยส่ วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ในงบ
การเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
29. เครื่องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ตัว๋ เงิน ลูกหนี้
การค้า เงินให้กยู้ มื เงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินกูย้ มื ระยะยาว
นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯไม่มีนโยบายประกอบธุ รกรรมตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการค้าหรื อการเก็งกําไร บริ ษทั ฯมีนโยบายในการ
บริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝากสถาบันการเงิ น เงิ น
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มี
อัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความเสี่ ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ
สําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดนับจากวันที่ในงบดุล
ถึงวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันที่ครบกําหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

รวม

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)

0% - 0.75%

-

-

177.8
177.8

5.6
5.6

183.4
183.4

หนีส้ ิ นทางการเงิน
- เงินเบิกเกินบัญชี
- เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยาว

8.5%
2.0% - 6.9%
1.86% - 3.9%
4.5% - 6.75%

4.6
4.6

3.6
3.6

0.8
88.6
1,856.6
1,946.0

-

0.8
88.6
8.2
1,856.6
1,954.2
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)
- เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย

0% - 0.75%
4.5% - 6.75%

876.5
876.5

หนีส้ ิ นทางการเงิน
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยาว

1.86% - 2.9%
4.5% - 6.75%

2.2
2.2
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รวม

-

103.6
128.0
231.6

5.4
5.4

109.0
1,004.5
1,113.5

2.6
2.6

1,856.6
1,856.6

-

4.8
1,856.6
1,861.4

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้อหรื อขายสิ นค้า และ
การกูย้ มื หรื อให้กยู้ มื เงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน

สิ นทรัพย์ทาง
การเงิน
(ล้าน)
0.2
8.4

หนี้สินทาง
การเงิน
(ล้าน)
4.8
73.9

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
36.05
0.30

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

จํานวนที่ซ้ือ
(ล้าน)
1.4

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวนที่ซ้ือ
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.80 - 37.34

ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า เงินให้กยู้ ืมและลูกหนี้ อื่น
ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม นอกจากนี้
ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ที่มีฐานะด้านการชําระหนี้ ดี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ
มูลค่ายุตธิ รรม
วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน ในกรณี
ของเครื่ องมือทางการเงินที่มีการซื้ อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด แต่หากไม่สามารถหา
ราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินจะกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
เช่น การคํานวณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด เป็ นต้น
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เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น เงินให้กยู้ มื และเงิน
กูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปี 2548 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัด
ประเภทรายการบัญชีของปี ปัจจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงาน ไปแล้ว
31. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550
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