(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549
1. ข้ อมูลบริษทั ฯ
บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั มหาชนและมี
ภูมิลาํ เนาในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั จํากัดตามกฎหมายไทยเป็ นบริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ฯประกอบกิ จการในประเทศไทยโดยมี ธุรกิ จหลักคื อการผลิ ตเพลารถกระบะและที่ รองแหนบ
รถบรรทุก
ที่อยูข่ องบริ ษทั ฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ น ระหว่า งกาลนี้ จัด ทํา ขึ้ น ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 41 เรื่ อ ง งบการเงิ น ระหว่ า งกาล
โดยบริ ษทั ฯเลื อกนําเสนองบการเงิ นระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบดุ ล งบ
กําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงิน
ประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่
นําเสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ ไ ด้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไ ปกับ
งบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่ างกาลนี้ จ ัด ทํา ขึ้ น โดยได้ใ ช้น โยบายการบัญชี แ ละวิ ธี ก ารคํา นวณเช่ น เดี ย วกับ ที่ ใ ช้
ในงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ
บันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิ จการ จากวิธีส่วนได้เสี ยเป็ นวิธีราคาทุนตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 4
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้ และได้จดั ทําขึ้น
โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
อัตราร้อยละของ
การถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
ลักษณะธุรกิจ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
99.99
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด

99.99

ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์

สิ น ทรั พ ย์แ ละรายได้ข องบริ ษ ทั ย่อ ยซึ่ ง รวมอยู่ใ นงบการเงิ น รวมสํา หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2550 คิดเป็ นจํานวนประมาณร้อยละดังนี้

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด

อัตราร้อยละของ
สิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบดุลรวม
30.74
32.51

อัตราร้อยละของ
รายได้รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบกําไรขาดทุนรวม
38.91
25.73

4. การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษทั ย่ อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั
ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสี ยเป็ นวิธีราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549
เรื่ อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่ อง งบการเงิ นรวมและการบัญชี สําหรับเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย (แก้ไข
เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ซึ่งกําหนดให้แก้ไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิจการที่มีอาํ นาจควบคุมร่ วม และ
บริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสี ยมาเป็ นวิธีราคาทุน

-2-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าว บริ ษทั ฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวด
ก่อนที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบเสมือนว่าบริ ษทั ฯได้ถือปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตาม
วิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทาํ ให้บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ สําหรับ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 ลดลงเป็ นจํานวน 70.5 ล้านบาท (0.23 บาทต่อหุ น้ ) และ
เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 8.8 ล้านบาท (0.03 บาทต่อหุ น้ ) ตามลําดับ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการแล้ว
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าว มีผลกระทบเฉพาะต่อรายการบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น โดยไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่อย่างใด
5. ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า ณ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549
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

57,563
57,563

29,297
32,754
62,051

3,782
-

2,811
-

3,782

2,811

821,772

711,616

329,214

299,981

6,007
883
4,724
833,386
(4,724)
828,662

8,829
2,036
4,724
727,205
(4,724)
722,481

2,371
4

3,530
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331,589
331,589

303,511
303,511

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6. ค่ าเผือ่ การลดมูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2550 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
5,306
2,282
7,588

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
บวก: ตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,019
348
1,367

7. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2550
2549
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า

37.5

33.2

-

16.7

ซื้อสิ นค้าและวัตถุดิบ
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นโยบายการกําหนดราคา

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่
ร้อยละ 10-20
ราคาตลาด

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม
2550
2549
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่ อย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริ หารจัดการ
ค่าสาธารณูปโภครับ
ซื้อสิ นค้า

12.3

12.2

25.0
3.4
1.6

24.4
3.1
0.8

0.6

0.6

2.6

1.1

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า

นโยบายการกําหนดราคา

ร้อยละ 4.5, MOR และ MLR 1.25% ต่อปี
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
เฉลี่ยร้อยละ 6
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ร้อยละ 10-20

ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2550 และ 31 ธัน วาคม 2549 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยมี ย อดคงค้า งกับ กิ จ การที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั ย่งกี่ (1995) จํากัด
บริ ษทั ออโตโมทีฟโปรดักส์ อิมปอร์ต แอนด์
เอ็กซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จํากัด
รวม
ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม
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56,875

61,944

773
4
3,005

808
3
2,000

688
57,563

107
62,051

3,782

2,811

-

-

3,123
11,496

3,230
15,643

-

-

14,619

18,873

-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

-

-

37,000
37,000

43,000
43,000

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

-

-

572,761
458,000
1,030,761

498,511
463,000
961,511

เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั ซึ ชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด
รวม

-

-

-

เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

-

-

108
1,250

1,689
25
25

-

1,689

1,358

22
557
579

-

ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2549
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นแก่บริษัทย่ อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม
เงินให้ ก้ยู มื ระยะยาวแก่ บริษัทย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

31 มีนาคม 2550

43,000
43,000

37,000
37,000

(43,000)
(43,000)

37,000
37,000

498,511
463,000
961,511

108,000
108,000

(33,750)
(5,000)
(38,750)

572,761
458,000
1,030,761
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2550 บริ ษทั ฯได้ให้เงินกูย้ มื เพิ่มเติมแก่บริ ษทั ย่อย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ก)

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 จํานวน 17 ล้าน
บาท มีกาํ หนดชําระคืนภายในวันที่ 25 เมษายน 2550 และมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1.25% ต่อปี

ข)

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 จํานวน 20 ล้าน
บาท มีกาํ หนดชําระคืนภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2550 และมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี

ค)

ในระหว่างปี 2549 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาให้กู้ยืมเงิ นระยะยาวแก่ บริ ษทั สมบูรณ์ หล่อ เหล็กเหนี ยว
อุตสาหกรรม จํากัด ในวงเงินจํานวน 174 ล้านบาท และในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้เบิก
เงินกูย้ ืมดังกล่าวเพิ่มเติม 108 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวมียอดคงเหลือ 130 ล้านบาท วงเงินกูน้ ้ ี มีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือนภายในระยะเวลา 5
ปี ตามจํานวนที่ระบุไว้ในสัญญาและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR - 1.25% ต่อปี

ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ตกลงแก้ไขสัญญาเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัส
เตรี ยล จํากัด โดยขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินต้นออกไปอีก 6 เดือน
8. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนชําระแล้ว
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2549
2550
160,000
160,000
130,000
130,000
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2550
2549
535,995
535,995
519,989
519,989
1,055,984
1,055,984

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9. 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
31 มีนาคม
2550

31 ธันวาคม
2549

ร้อยละ

ร้อยละ

21.25

20.00

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

วิธีส่วนได้เสี ย

วิธีราคาทุน
31 มีนาคม
2550

31 ธันวาคม
2549

31 มีนาคม
2550

31 ธันวาคม
2549

21.25

15,300

15,300

27,584

27,584

20.00

30,807

30,807

50,922

50,624

46,107

46,107

78,506

78,208

ในเดือนเมษายน 2549 บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ซ้ื อหุ น้ ในบริ ษทั ยามาดะ
สมบูรณ์ จํากัด จํานวน 12,000 หุน้ เป็ นเงิน 2 ล้านบาท ภายหลังการซื้ อหุ น้ บริ ษทั ย่อยมีสัดส่ วนการถือหุ น้ ใน
บริ ษทั ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 20 และถือเป็ นบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยได้ปรับปรุ งการบันทึกบัญชีเงินลงทุนใน
บริ ษทั ดังกล่าวจากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีส่วนได้เสี ย และได้ปรับย้อนหลังงบการเงินโดยถือเสมือนใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ตั้งแต่เริ่ มแรก การปรับปรุ งดังกล่าวเป็ นผลให้กาํ ไรสุ ทธิ ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2549 เพิ่มขึ้นจํานวน 0.3 ล้านบาท ผลสะสมของการปรับปรุ งบัญชีเงินลงทุนดังกล่าวจากอดีตถึงต้นปี
2549 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ปรับปรุ งการบันทึกบัญชีเงินลงทุนจากวิธีราคาทุนเป็ นวิธีส่วนได้เสี ยเนื่ องจากการ
เปลี่ยนสถานะบริ ษทั ที่ลงทุนเป็ นบริ ษทั ร่ วม” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ซึ ซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 มีนาคม
2550 จํานวน 27.6 ล้านบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่ งตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว และงบการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่จดั ทําขึ้นโดย
ฝ่ ายบริ หารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 จํานวน
50.9 ล้านบาท และส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจํานวน 0.3 ล้านบาท คํานวณจากงบการเงิน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุ รกิจ

บริ ษทั นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ระบบเบรค
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ

บริ ษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
รวม

ทุนชําระแล้ว

732,600
300,000

อัตราส่ วนการถือหุน้
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2550
2549
ร้อยละ
ร้อยละ
2.90
1.80

2.90
1.80

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2550
2549

21,250
5,400
26,650

21,250
5,400
26,650

11. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
ราคาทุน/ราคาทีต่ ีใหม่
31 ธันวาคม 2549
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 มีนาคม 2550
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2549
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตีเพิ่ม
31 มีนาคม 2550
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2549
31 มีนาคม 2550

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,045,026
114,788
(150)
4,159,664

1,452,190
11,869
1,464,059

1,171,848
62,690
10,269
1,244,807

347,243
32,927
2,747
382,917

2,873,178

1,104,947

2,914,857

1,081,142

ในระหว่างงวดบริ ษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ นราคาทุนของอาคารโรงงานใหม่ของบริ ษทั ย่อย
จํานวน 1.4 ล้านบาท ซึ่งเป็ นต้นทุนการกูย้ มื ที่มาจากเงินที่กมู้ าโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างอาคาร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ไปคํ้าประกันสิ นเชื่ อที่
ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณค่าเสื่ อมราคาที่ตดั ไปสู่ งบกําไรขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม หากบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยคํานวณค่าเสื่ อมราคาที่ตดั ไปสู่ งบกําไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม่ กําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 และกําไรต่อหุน้ จะเปลี่ยนแปลงเป็ นดังนี้

กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
กําไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินรวม
2550
2549
10.3
10.6
0.03
0.03

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
2.7
2.9
0.01
0.01

12. สิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
โฉนดที่ดินและหนังสื อกรรมสิ ทธิ์ ห้องชุดของบริ ษทั ย่อยได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อ
ของบริ ษทั ฯ
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีค้ าํ ประกันโดยการจดจํานองที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งและคํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และเงินกู้
ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์ค้ าํ ประกันโดยการจํานําสิ นค้าคงเหลือของบริ ษทั ย่อย
14. เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2550
31 ธันวาคม 2549
เงินกูย้ มื ระยะยาวถึงกําหนดชําระดังนี้
ภายในหนึ่งปี หรื อน้อยกว่า
ระหว่างสองถึงห้าปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

308,094
1,586,129
1,894,223

297,899
1,558,715
1,856,614

15. การส่ งเสริมการลงทุน
รายได้จากการขายของส่ วนงานที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนของบริ ษทั ฯสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 มีนาคม 2550 มีจาํ นวน 222 ล้านบาท
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว - ตัว๋ เงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2550 31 มีนาคม 2549
313,154
218,478
70,000
313,154
288,478

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2550 31 มีนาคม 2549
183,412
97,165
70,000
183,412
167,165

17. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันดังนี้
17.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน ก่อสร้างโรงงานและซื้ อเครื่ องจักรจํานวนเงิน 62.4 ล้าน
บาท และ 13.8 ล้านเยน (31 ธันวาคม 2549: 71.5 ล้านบาท และ 141.9 ล้านเยน)
17.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตมีจาํ นวนดังต่อไปนี้
ล้านบาท
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
หลังจาก 5 ปี

34
34
6

17.3 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
งานกลึงโดยบริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการ
ผลิตงานกลึงที่บริ ษทั ฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2553 และบริ ษทั ฯมีสิทธิ ต่อสัญญา
ได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17.4 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั อีกแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตเหล็กทุบขึ้นรู ปโดยบริ ษทั ฯต้องจ่ ายค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้ อยละ 3 ของต้นทุนเปลี่ ยนสภาพตาม
กระบวนการผลิ ตเหล็กทุ บขึ้นรู ปที่ บริ ษทั ฯผลิ ตและขายสัญญามี อายุ.5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2552 และ
บริ ษทั ฯมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
17.5 บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งใน
ต่างประเทศเพื่อผลิตสิ นค้าชนิดหนึ่ง สัญญามีอายุ 6 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดในปี 2551 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพัน
ตามสัญ ญาดัง กล่ า วจํา นวน 210,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า (31 ธันวาคม 2549: 255,000 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริ กา)
17.6 บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั
แห่ งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อย
ละ 1.5 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการผลิตงานกลึงที่บริ ษทั ย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี
โดยจะสิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
18. หนังสื อคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2550 มี หนัง สื อคํ้าประกันที่ ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ย
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงิน 8.6 ล้านบาท และ 13.4 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2549: 2.4 ล้านบาทและ 13.4
ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันในการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิ จของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย
19. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิ จการหลักในส่ วนงานธุ รกิ จเดี ยวคือผลิ ตและจําหน่ ายชิ้ นส่ วนรถยนต์
โดยมี ส่ ว นงานทางภู มิ ศ าสตร์ ห ลัก ในประเทศไทย ดัง นั้น รายได้ กํา ไรและสิ น ทรั พ ย์โ ดยส่ ว นใหญ่ ต ามที่
แสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
20. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยมี ค วามเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศเนื่ อ งจาก บริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ซึ่งครบกําหนดในระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ที่มีสาระสําคัญดังนี้
(หน่วย: พัน)

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จํานวนที่ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ
ซื้อ
(บาทต่อหน่วยสกุล
เงินตราต่างประเทศ)
483
35.03 - 35.80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จํานวนที่ สัญญาของจํานวนที่ซ้ือ
ซื้อ
(บาทต่อหน่วยสกุล
เงินตราต่างประเทศ)
-

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่สาํ คัญ
ซึ่ งไม่ได้มีการทําสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ (หนี้ สินส่ วนใหญ่ถึงกําหนดชําระภายใน
1 ปี )
(หน่วย: พัน)
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี่ปุ่น

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
118
1,313
28,255
47,987

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
68
177
17,559

21. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรประจําปี
2549 แก่ผถู ้ ือหุน้ จํานวน 300 ล้านหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.50 บาท เนื่องจากบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
แก่ผูถ้ ือหุ ้นไปแล้ว จึงคงเหลือเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายอีกในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท รวมเป็ นเงิน 90 ล้านบาท โดย
บริ ษทั ฯกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
22. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่
นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 4 ซึ่ งมีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ
และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่ได้รายงานไปแล้ว บริ ษทั ฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน
สําหรับงวดก่อนใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไร
สุ ทธิหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดงั กล่าว
23. การอนุมัตงิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550
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