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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 

1.  ข้อมูลบริษทัฯ 

  บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทยเป็นบริษทั
ใหญ่ บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบ
รถบรรทุก 

  ท่ีอยูข่องบริษทัฯตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ตาํบลบางโฉลง อาํเภอ
บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล          
โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบดุล งบ
กาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงิน
ประจาํปี 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ี
นาํเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกับ         
งบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช ้         
ในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการ
บนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุนตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 4 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

  งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยดงัต่อไปน้ี และไดจ้ดัทาํข้ึน
โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549  

 อตัราร้อยละของ  
บริษทัยอ่ย การถือหุน้โดยบริษทัฯ ลกัษณะธุรกิจ 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 99.99 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์

  สินทรัพย์และรายได้ของบริษทัย่อยซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
31 มีนาคม 2550 คิดเป็นจาํนวนประมาณร้อยละดงัน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 สินทรัพยร์วมของ รายไดร้วมของ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ในงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 30.74 38.91 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 32.51 25.73 

4. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเกีย่วกบัการบันทกึเงนิลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 26/2549 
เร่ือง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 44 เร่ือง งบการเงินรวมและการบญัชีสําหรับเงินลงทุนในบริษทัย่อย (แกไ้ข
เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1) ซ่ึงกาํหนดให้แกไ้ขการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย กิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมร่วม และ
บริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนไดเ้สียมาเป็นวิธีราคาทุน 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินเฉพาะกิจการงวด
ก่อนท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตาม
วิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้บริษทัฯมีกาํไรสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สาํหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 ลดลงเป็นจาํนวน 70.5 ลา้นบาท (0.23 บาทต่อหุน้) และ
เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 8.8 ลา้นบาท (0.03 บาทต่อหุน้) ตามลาํดบั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการแลว้ 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว มีผลกระทบเฉพาะต่อรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น โดยไม่ไดมี้ผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่อยา่งใด 

5. ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้ ณ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 57,563 29,297 3,782 2,811 
 เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน - 32,754 - - 

 รวม 57,563 62,051 3,782 2,811 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั    
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 821,772 711,616 329,214 299,981 
 เกินกาํหนดชาํระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 6,007 8,829 2,371 3,530 
  มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 883 2,036 4 - 
  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4,724 4,724 - - 

 รวม 833,386 727,205 331,589 303,511 
 หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,724) (4,724) - - 

 สุทธิ 828,662 722,481 331,589 303,511 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6. ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลอื 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
31 มีนาคม 2550 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 5,306 1,019 
 บวก: ตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ระหวา่งงวด 2,282 348 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 7,588 1,367 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 
 2550 2549  
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
      ขายสินคา้ 37.5 33.2 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  

ร้อยละ 10-20 
      ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - 16.7 ราคาตลาด 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการกาํหนดราคา 
 2550 2549  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย     
      ดอกเบ้ียรับ 12.3 12.2 ร้อยละ 4.5, MOR และ MLR - 

1.25% ต่อปี 
      รายไดค่้าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ 25.0 24.4 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ค่าสาธารณูปโภครับ 3.4 3.1 ราคาใกลเ้คียงทุน 
      ซ้ือสินคา้ 1.6 0.8 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  

เฉล่ียร้อยละ 6 
      ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 0.6 0.6 ราคาใกลเ้คียงทุน 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
      ขายสินคา้ 2.6 1.1 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม  

ร้อยละ 10-20 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงค้างกับกิจการท่ี      
เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 773 808 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 4 3 
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 56,875 61,944 3,005 2,000 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์     
   เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั 688 107 - - 

รวม 57,563 62,051 3,782 2,811 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 3,123 3,230 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 11,496 15,643 

รวม - - 14,619 18,873 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 37,000 43,000 

รวม - - 37,000 43,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 572,761 498,511 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 458,000 463,000 

รวม - - 1,030,761 961,511 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - - 108 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 1,689 1,250 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั - 25 - - 

รวม - 25 1,689 1,358 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 22 - 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 557 - 

รวม - - 579 - 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2549 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2550 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 43,000 37,000 (43,000) 37,000 

รวม 43,000 37,000 (43,000) 37,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
   บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 498,511 108,000 (33,750) 572,761 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 463,000 - (5,000) 458,000 

รวม 961,511 108,000 (38,750) 1,030,761 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯไดใ้หเ้งินกูย้มืเพิ่มเติมแก่บริษทัยอ่ย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ก) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 จาํนวน 17 ลา้น
บาท มีกาํหนดชาํระคืนภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2550 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.25% ต่อปี 

ข) เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 จาํนวน 20 ลา้น
บาท มีกาํหนดชาํระคืนภายในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2550 และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MOR ต่อปี 

ค) ในระหว่างปี 2549 บริษทัฯได้ทาํสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จาํกดั ในวงเงินจาํนวน 174 ลา้นบาท และในระหวา่งงวดปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้บิก
เงินกูย้ืมดงักล่าวเพิ่มเติม 108 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550  เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย
ดงักล่าวมียอดคงเหลือ 130 ลา้นบาท วงเงินกูน้ี้มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 5 
ปีตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสญัญาและคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR - 1.25% ต่อปี 

  ในระหวา่งงวดปัจจุบนับริษทัฯไดต้กลงแกไ้ขสัญญาเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสั
เตรียล จาํกดั โดยขยายระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้ออกไปอีก 6 เดือน 

8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
 2550 2549 2550 2549 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 160,000 160,000 535,995 535,995 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 130,000 130,000 519,989 519,989 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   1,055,984 1,055,984 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

  ทุน   งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
   2550 2549 2550 2549 2550 2549 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั สมบูรณ์        
   หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั        
บริษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท ผลิตและจาํหน่าย       
   แซนด ์จาํกดั    ทรายเคลือบพลาสติก        
    และทรายอบแหง้ 72,000 21.25 21.25 15,300 15,300 27,584 27,584 
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั          
  บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั         
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย        
    อะไหล่รถ 150,000 20.00 20.00 30,807 30,807 50,922 50,624 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     46,107 46,107 78,506 78,208 

  ในเดือนเมษายน 2549 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ไดซ้ื้อหุน้ในบริษทั ยามาดะ 
สมบูรณ์ จาํกดั จาํนวน 12,000 หุน้ เป็นเงิน 2 ลา้นบาท ภายหลงัการซ้ือหุน้ บริษทัยอ่ยมีสัดส่วนการถือหุน้ใน
บริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 20 และถือเป็นบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยไดป้รับปรุงการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนใน
บริษทัดงักล่าวจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนไดเ้สีย และไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินโดยถือเสมือนใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
ตั้งแต่เร่ิมแรก การปรับปรุงดงักล่าวเป็นผลให้กาํไรสุทธิในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2549 เพิ่มข้ึนจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ผลสะสมของการปรับปรุงบญัชีเงินลงทุนดงักล่าวจากอดีตถึงตน้ปี 
2549 ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ปรับปรุงการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนไดเ้สียเน่ืองจากการ
เปล่ียนสถานะบริษทัท่ีลงทุนเป็นบริษทัร่วม” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม  

  มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2550 จาํนวน 27.6 ลา้นบาท คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2549 ซ่ึงตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ท่ีจดัทาํข้ึนโดย
ฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

  มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 จาํนวน    
50.9 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 0.3 ลา้นบาท คาํนวณจากงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ งบการเงินรวม 

   31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31  มีนาคม 31 ธนัวาคม  
   2550 2549 2550 2549 

   ร้อยละ ร้อยละ   
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 26,650 

11. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน/ราคาทีต่ีใหม่   
31 ธนัวาคม 2549 4,045,026 1,452,190 
ซ้ือเพ่ิม 114,788 11,869 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (150) - 

31 มีนาคม 2550 4,159,664 1,464,059 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2549 1,171,848 347,243 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 62,690 32,927 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม 10,269 2,747 

31 มีนาคม 2550 1,244,807 382,917 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2549 2,873,178 1,104,947 

31 มีนาคม 2550 2,914,857 1,081,142 

  ในระหว่างงวดบริษทัย่อยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของอาคารโรงงานใหม่ของบริษทัย่อย
จาํนวน 1.4 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นตน้ทุนการกูย้มืท่ีมาจากเงินท่ีกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือก่อสร้างอาคาร 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกนัสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาตน้ทุนเดิม หากบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาท่ีตีใหม่ กาํไรสุทธิสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 2549 และกาํไรต่อหุน้จะเปล่ียนแปลงเป็นดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550  2549  2550  2549  
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 10.3 10.6 2.7 2.9 
กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.03 0.03 0.01 0.01 

12. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

  โฉนดท่ีดินและหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดของบริษทัย่อยไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือ
ของบริษทัฯ 

13. เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

  เงินเบิกเกินบญัชีคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเงินกู้
ยมืระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยค์ ํ้าประกนัโดยการจาํนาํสินคา้คงเหลือของบริษทัยอ่ย 

14. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2550 31 ธนัวาคม 2549 

เงินกูย้มืระยะยาวถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี   
ภายในหน่ึงปีหรือนอ้ยกวา่ 308,094 297,899 
ระหวา่งสองถึงหา้ปี 1,586,129 1,558,715 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,894,223 1,856,614 

15. การส่งเสริมการลงทุน 

  รายไดจ้ากการขายของส่วนงานท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 มีจาํนวน 222 ลา้นบาท 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2550 31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 มีนาคม 2549 
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 313,154 218,478 183,412 97,165 
เงินลงทุนชัว่คราว - ตัว๋เงิน - 70,000 - 70,000 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 313,154 288,478 183,412 167,165 

17. ภาระผูกพนั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

 17.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างโรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัรจาํนวนเงิน 62.4 ลา้น
บาท และ 13.8 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2549: 71.5 ลา้นบาท และ 141.9 ลา้นเยน) 

17.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตมีจาํนวนดงัต่อไปน้ี 

 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน  
 1 ปี 34 
 2 ถึง 5 ปี 34 
หลงัจาก 5 ปี 6 

17.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
งานกลึงโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพตามกระบวนการ
ผลิตงานกลึงท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2553 และบริษทัฯมีสิทธิต่อสัญญา
ไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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17.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตเหล็กทุบข้ึนรูปโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพตาม
กระบวนการผลิตเหล็กทุบข้ึนรูปท่ีบริษทัฯผลิตและขายสัญญามีอายุ.5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2552 และ 
บริษทัฯมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 17.5 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพ่ือผลิตสินคา้ชนิดหน่ึง สัญญามีอาย ุ 6 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2551 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั
ตามสัญญาดังกล่าวจาํนวน 210,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 2549: 255,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) 

17.6 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทั
แห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อย
ละ 1.5 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพตามกระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ 5 ปี 
โดยจะส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

18. หนังสือคํา้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 มีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 8.6 ลา้นบาท และ 13.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2549: 2.4 ลา้นบาทและ 13.4
ลา้นบาท ตามลาํดับ) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัในการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

19. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์    
โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ี       
แสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

20. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัฯและ      
บริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีและเจา้หน้ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ 
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  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ซ่ึงครบกาํหนดในระหวา่งเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี  

(หน่วย: พนั) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อตัราแลกเปล่ียนตาม  อตัราแลกเปล่ียนตาม 
สกลุเงิน จาํนวนท่ี

ซ้ือ 
สญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ี

ซ้ือ 
สญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

  (บาทต่อหน่วยสกลุ  (บาทต่อหน่วยสกลุ 
  เงินตราต่างประเทศ)  เงินตราต่างประเทศ) 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 483 35.03 - 35.80 - - 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีสาํคญั
ซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี (หน้ีสินส่วนใหญ่ถึงกาํหนดชาํระภายใน     
1 ปี) 

 (หน่วย: พนั) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 118 1,313 68 177 
เยนญ่ีปุ่น 28,255 47,987 - 17,559 

21.  เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงนิ 

  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรประจาํปี 
2549 แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 300 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เน่ืองจากบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล 
แก่ผูถื้อหุ้นไปแลว้ จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายอีกในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 90 ลา้นบาท โดย
บริษทัฯกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2550 
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22. การจัดประเภทรายการบญัชีใหม่ 

  นอกจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 ซ่ึงมีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ
และส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงิน
สาํหรับงวดก่อนใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
สุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้นอกเหนือไปจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าว 

23. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2550 

 


