(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549
1. ข้ อมูลบริษทั ฯ
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 ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
โดย
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
บริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดงรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด ดังนั้นงบ
การเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่นาํ เสนอ
งบการเงิน
ซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับ
ประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทําขึ้นโดยได้ใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับที่ใช้
ในงบ
การเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีส่วนได้เสี ยเป็ นวิธีราคาทุนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 4
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้ และได้จดั ทําขึ้นโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่ งบริ ษทั ฯมีการลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่ ง
ใหม่ในระหว่างงวดตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 10
อัตราร้อยละของ
การถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
ลักษณะธุรกิจ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
100
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
100
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
100
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์

สิ นทรัพย์และรายได้ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
กันยายน 2550 คิดเป็ นจํานวนประมาณร้อยละดังนี้

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด

อัตราร้อยละของ
สิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบดุลรวม
28.4

30

อัตราร้อยละของ
รายได้รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบกําไรขาดทุนรวม
38.7

31.3

25.7

9.5

-

4. การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษทั ย่ อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก เงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีส่วนได้เสี ยเป็ นวิธีราคาทุน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44
(ปรับปรุ ง 2550) เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ซึ่ งกําหนดให้เงินลงทุนใน บริ ษทั ย่อย เงิน
ลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่ วมกัน และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการต้องแสดงตามวิธีราคาทุน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าว บริ ษทั ฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิ จการงวดก่อนที่
นํามาแสดงเปรี ยบเทียบเสมือนว่าบริ ษทั ฯได้ถือปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
มาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทาํ ให้บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ ในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและ
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2550 ลดลงเป็ นจํานวน 78 ล้านบาท (0.26 บาทต่อหุน้ ) และ 225 ล้านบาท (0.75
บาทต่อหุน้ ) ตามลําดับ (2549: ลดลงเป็ นจํานวน 51 ล้านบาท (0.17 บาทต่อหุน้ ) และ 102 ล้านบาท (0.34 บาทต่อหุ น้ )
ตามลําดับ) ผลสะสมของการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่ าวได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ เฉพาะกิจการแล้ว
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว มีผลกระทบเฉพาะต่อรายการบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับ
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น โดยไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่อย่างใด

เงิน

5. การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 และฉบับที่ 38/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการ
บัญชี ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งใหม่ปี 2550 ดังต่อไปนี้แทน
มาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป
ก)

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ ทมี่ ีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ฉบับที่ 44
ฉบับที่ 45
ฉบับที่ 46

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชีท้ งั สามฉบับข้างต้นให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็ นต้นไป ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี เกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิ จการ เพื่อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ฉบับปรับปรุ งใหม่ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 4

-3-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข)

มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

25
33
35
39
41
49

งบกระแสเงินสด
ต้นทุนการกูย้ มื
การนําเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
งบการเงินระหว่างกาล
สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ท้ งั หกฉบับข้างต้นให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกล่าว
6. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารทีม่ ีข้อจํากัดในการใช้
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เป็ นเงินฝากในบัญชีจดั การดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา (Escrow Account) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงินประกันสําหรับค่าหุ ้นส่ วนที่เหลือที่จะต้องจ่ายตาม
สัญญาซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด ในระยะเวลา 6 เดื อน นับแต่วนั ที่ 25
กรกฎาคม 2550
7. ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้า ณ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม

47,718
47,718
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29,297
32,754
62,051

3,923
3,923

2,811
2,811

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549
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

838,009

711,616

362,003

299,981

5,134
980
4,724
848,847
(4,724)
844,123

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

4,196
263
366,462
366,462

3,530
303,511
303,511

8. ค่ าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้ าคงเหลือ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
กันยายน 2550 สรุ ปได้ดงั นี้

30

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
5,306
4,678
9,984

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
บวก: ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,019
1,872
2,891

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
2550
2549
2550
2549
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้าและวัตถุดิบ

33.8

46.2

104.2

112.9

-

-

-

30.7

นโยบายการกําหนดราคา

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
2550
2549
2550
2549
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริ หารจัดการ
ค่าสาธารณูปโภครับ
ค่าธรรมเนียมรับในการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่
บริ ษทั ย่อย
ซื้ อสิ นค้า
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า

12.9

12.0

41.8

36.2

24.9
3.5

24.4
3.4

74.9
10.1

73.2
9.6

1.5

1.2

4.2
4.2

3.1

0.5

1.0

1.7

2.4

2.4

2.2

7.4

3.4
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นโยบายการกําหนดราคา

4.5%, MOR , MLR -1.25%
และ MLR -1.75% ต่อปี
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาใกล้เคียงทุน

ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
เฉลี่ยร้อยละ 6
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่
ร้อยละ 10-20

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่ เกี่ยวข้อง
กันซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 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

47,289

61,944

429
47,718

107
62,051

ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
รวม

-

-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

-

-

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

-

-

เจ้ าหนีก้ ารค้า - 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

-

-
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850
6
3,067
-

808
3
2,000
-

3,923

2,811

2,853
461
3,893
7,207

3,230
15,643
18,873

-

43,000
43,000

512,556
418,000
930,556

498,511
463,000
961,511

-

108
1,250
1,358

1,482
25
25

1,482
12
603
615

-

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2549
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม
เงินให้ ก้ ูยมื ระยะยาวแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

43,000
43,000

-

498,511
463,000
961,511

114,000
114,000

30 กันยายน 2550

(43,000)
(43,000)
(99,955)
(45,000)
(144,955)

512,556
418,000
930,556

ในระหว่างปี 2549 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาให้กยู้ มื เงินระยะยาวแก่บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
จํากัด ในวงเงินจํานวน 174 ล้านบาท และในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้เบิกเงินกูย้ มื ดังกล่าวเพิ่มเติม
114 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมียอดคงเหลือ 159 ล้านบาท
วงเงินกูน้ ้ ีมีกาํ หนดชําระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือนภายในระยะเวลา 5 ปี ตามจํานวนที่ระบุไว้ในสัญญาและคิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ MLR - 1.25% ต่อปี
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ตกลงแก้ไขสัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั บางกอกสปริ ง อินดัส
เตรี ยล จํากัด โดยขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินต้นออกไปอีก 6 เดือน และเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็ นอัตราร้อย
ละ MLR - 1.75% ต่อปี นอกจากนี้ บริ ษทั ฯได้ตกลงแก้ไขสัญญาเงินให้กยู้ ืมระยะยาวสัญญาหนึ่งที่ทาํ กับบริ ษทั
สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด สัญญาดังกล่าวมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จํานวน 341
ล้านบาท โดยเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็ นร้อยละ MLR - 1.75% ต่อปี
10. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนชําระแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2550
2549
160,000
130,000
185,000
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160,000
130,000
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2550
2549
535,995
519,989
200,000
1,255,984

535,995
519,989
1,055,984

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯซื้ อหุ น้ สามัญของ
บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด ทั้งหมดจํานวน 15 ล้านหุ ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท จากผูถ้ ือ
หุ น้ เดิมในราคาหุ น้ ละ 11 บาท รวมเป็ นเงิน 165 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้รับโอนหุ น้ ดังกล่าวและชําระเงิน ค่าหุ น้ จํานวน
150 ล้านบาท ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 และบริ ษทั ฯได้นาํ เงินค่าหุ น้ ส่ วนที่เหลือจํานวน 15 ล้านบาท ฝากไว้ใน
บัญชีจดั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) เพื่อเป็ นเงินประกันสําหรับค่าหุ น้ ส่ วนที่เหลือที่จะต้อง
จ่ายตามสัญญาซื้อเงินลงทุนดังกล่าวในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2550
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ลงทุนและเงินสดจ่ายสุ ทธิในการซื้อบริ ษทั ย่อยเป็ นดังนี้
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์รวม
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เงินกูย้ มื ระยะสั้นอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินอื่น
หนี้สินรวม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ
ค่าความนิยม
ราคาซื้อ
หัก: เงินสดของบริ ษทั ย่อย
ค่าหุน้ ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายสุ ทธิเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อย

-9-

(หน่วย: พันบาท)
267
149,164
15,290
479,867
12,123
656,711
(30,415)
(132,283)
(15,000)
(326,195)
(29,811)
(533,704)
123,007
41,993
165,000
(266)
(15,000)
149,733

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจจํานวน 42 ล้านบาท ตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 15 ปี
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯเพิ่มทุน
ในบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 35 ล้านบาท และบริ ษทั ฯได้เพิ่มทุนในบริ ษทั
ดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2550
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริ ษทั ฯได้จาํ นําหุน้ ของบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด จํานวน
15 ล้านหุ น้ ไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ง เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่บริ ษทั ย่อย
ได้รับจากธนาคารดังกล่าว
11. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
ทุน
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

ชําระแล้ว

งบการเงินรวม
อัตราส่ วนการถือหุน้

วิธีราคาทุน

วิธีส่วนได้เสี ย

เงินปันผลสําหรับงวด

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
2550
2549
2550
2549
2550
2549
30 กันยายน 2550
บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ ผ่านบริ ษทั สมบูรณ์
หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ซึ ชิโยชิ 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

ร้อยละ

ร้อยละ

21.25

21.25

15,300

15,300

27,314

27,584

20.00

20.00

30,807

30,807

61,582

50,624

46,107

46,107

88,896

78,208

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

-

858

มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ซึ ชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
จํานวน 27 ล้านบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ดังกล่าว และงบการเงินสําหรั บงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2550 ที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารและ
ไม่ได้ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จํานวน 62
ล้านบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ดังกล่าว และงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2550 ที่จดั ทําขึ้นโดย ฝ่ ายบริ หารและ
ไม่ได้ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

บริ ษทั นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ระบบเบรค
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ

บริ ษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
รวม

ทุนชําระแล้ว

732,600
300,000

อัตราส่ วนการถือหุน้
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2550
2549
ร้อยละ
ร้อยละ
2.90
1.80

2.90
1.80

งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2550
2549

21,250
5,400
26,650

21,250
5,400
26,650

13. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน/ราคาทีต่ ีใหม่
31 ธันวาคม 2549
ส่ วนเพิ่มจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
30 กันยายน 2550
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2549
ส่ วนเพิ่มจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตีเพิ่ม
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
30 กันยายน 2550
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2549

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,045,026
557,450
330,073
(46,051)
4,886,498

1,452,190
38,047
(6,544)
1,483,693

1,171,848
77,584
202,797
41,776
(32,993)
1,461,012

347,243
101,228
8,482
456,953

2,873,178

30 กันยายน 2550

3,425,486

1,104,947
1,026,740

ในระหว่างงวดบริ ษทั ย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ ืมเข้าเป็ นราคาทุนของที่ดินและอาคารของโรงงานใหม่ของ
บริ ษทั ย่อยจํานวน 1.9 ล้านบาท ซึ่งเป็ นต้นทุนการกูย้ มื ที่มาจากเงินที่กมู้ าโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างโรงงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ไปคํ้าประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจาก
ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณค่าเสื่ อมราคาที่ตดั ไปสู่ งบกําไรขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม หากบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยคํานวณค่าเสื่ อมราคาที่ตดั ไปสู่งบกําไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม่ กําไรสุ ทธิ สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2550 และ 2549 และกําไรต่อหุน้ จะเปลี่ยนแปลงเป็ นดังนี้

กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
กําไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
189
205
0.63
0.68

งบการเงินรวม
2550
2549
280
381
1.27
0.93

14. สิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
โฉนดที่ดินของบริ ษทั ย่อยได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯ
15. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
2550
ซื้อเพิม่
ซื้อบริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 10)
ค่าตัดจําหน่าย
สุ ทธิ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4,787
1,002
(1,526)
4,263

งบการเงินรวม
ค่าความนิยม
จากการซื้อธุรกิจ
41,993
(467)
41,526

รวม
4,787
1,002
41,993
(1,993)
45,789

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี ค้ าํ ประกันโดยการจดจํานองที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสองแห่ งและคํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และเงินกูย้ ืมระยะ
สั้นจากธนาคารพาณิ ชย์ค้ าํ ประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ย่อย
แห่งหนึ่ง และการจํานําหุน้ บางส่ วนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - เจ้ าหนีท้ รัสต์ รีซีท
เจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทคํ้าประกันโดยการจํานําสิ นค้าบางส่ วนของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งและโดยการจดจํานองที่ดิน
ส่ ว นใหญ่ พ ร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งและเครื่ อ งจัก รบางส่ ว นของบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยสองแห่ ง และคํ้า ประกัน โดย
กรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
18. เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิ
งบการเงินร
30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549
เงินกูย้ มื ระยะยาวถึงกําหนดชําระดังนี้
ภายในหนึ่งปี หรื อน้อยกว่า
ระหว่างสองถึงห้าปี
เกินกว่าห้าปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

374,960
1,717,741
9,756
2,102,457

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

328,790
1,455,181
1,783,971

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

ในวันที่ 27 เมษายน 2550 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากูย้ ืมเงินฉบับหนึ่ ง ซึ่ งมียอดเงิน
กูย้ ืมระยะยาวคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จํานวน 1,558 ล้านบาท โดยเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
เงินกูด้ งั กล่าวเป็ นอัตราร้อยละ MLR - 1.75% ต่อปี
บริ ษทั อิ นเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด มีเงิ นกูย้ ืมระยะยาวคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550
จํานวน 318 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2556 ตามจํานวนที่ระบุไว้ในสัญญา
เงินกู้ และมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1% ต่อปี สําหรับปี ที่ 1 และ 2 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR 0.5% ต่อปี เงินกูย้ ืมได้ระบุให้บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขระหว่างการใช้สินเชื่อ เช่น การจ่ายเงินปั นผล การ
ลงทุนหรื อให้กยู้ มื จะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน การก่อหนี้เพิ่ม และการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตาม
จํานวนที่ธนาคารกําหนด เป็ นต้น
19. การส่ งเสริมการลงทุน
รายได้จากการขายของส่ วนงานที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2550 มีจาํ นวน 658 ล้านบาท และ 15 ล้านบาท ตามลําดับ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯมีมติให้จ่ายเงินปั นผลจากกําไรประจําปี 2549
แก่ผถู้ ือหุ น้ จํานวน 300 ล้านหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.50 บาท เนื่องจากบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แก่ผถู ้ ือหุน้
ไปแล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่ตอ้ งจ่ายอีกในอัตราหุ น้ ละ 0.30 บาท รวมเป็ นเงิน 90 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯจ่ายเงินปัน
ผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550
เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการ
ดําเนินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2550 แก่ผถู ้ ือหุ น้ จํานวน 300 ล้านหุ น้ ใน
อัตราหุน้ ละ 0.30 บาท รวมเป็ นเงิน 90 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 กันยายน 2550
21. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันดังนี้
21.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับการซื้ อที่ดิน ก่อสร้างโรงงานและซื้ อเครื่ องจักรจํานวนเงิน 73.1 ล้านบาท
และ 16.3 ล้านเยน (31 ธันวาคม 2549: 71.5 ล้านบาท และ 141.9 ล้านเยน)
21.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตมีจาํ นวนดังต่อไปนี้
ล้านบาท
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
หลังจาก 5 ปี

19.6
35.9
3.6

21.3 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริ 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
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21.4 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั อีกแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
เหล็กทุบขึ้นรู ปโดยบริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3 ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการ
ผลิ ตเหล็กทุบขึ้นรู ปที่ บริ ษทั ฯผลิ ตและขายสัญญามีอายุ.5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2552 และ บริ ษทั ฯมี สิทธิ ต่อ
สัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
21.5 บริ ษทั บางกอกสปริ ง อิ นดัสเตรี ย ล จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่ วยเหลื อด้านเทคนิ คกับ บริ ษทั แห่ งหนึ่ งใน
ต่างประเทศเพื่อผลิตสิ นค้าหลักของบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมเป็ นรายเดื อนในอัตรา
เดือนละ 15,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา สัญญามีอายุ 6 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดในปี 2551 ต่อมาในระหว่างงวด
ปั จจุบนั คู่สัญญาขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมรายเดือนเป็ นอัตราเดือนละ 30,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา และ
บริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 1 และ 3 ของยอดขายส่ วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์หลัก
ของบริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างเจรจากับคู่สญ
ั ญาดังกล่าว
21.6 บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ ง
หนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา ร้อยละ 1.5
ของต้นทุนเปลี่ยนสภาพตามกระบวนการผลิตงานกลึงที่บริ ษทั ย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยจะ
สิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
21.7 บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ง
ในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานหล่อโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็ นรายเดือนในอัตราเดือน
ละ 1 ล้านเยน สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2553 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
22. หนังสือคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่
เป็ นจํานวนเงิน 10.8 ล้านบาท และ 23.6 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2549: 2.4 ล้านบาทและ 13.4ล้านบาท
ตามลําดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันในการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
23. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินกิจการหลักในส่ วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์ โดยมี
ส่ วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์โดยส่ วนใหญ่ตามที่ แสดงไว้ในงบ
การเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
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24. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่ องจากบริ ษทั ฯและ
ย่อยมีลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ

บริ ษทั

ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2550 บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยมี ย อดคงเหลื อ ของสัญญาซื้ อ ขายเงิ นตราต่ า งประเทศ
ล่วงหน้า ซึ่งครบกําหนดในเดือน มกราคม 2551 ที่มีสาระสําคัญดังนี้
(หน่วย: พัน)

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา

งบการเงินรวม
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จํานวนที่ซ้ื อ
สัญญาของจํานวนที่ซ้ื อ
(บาทต่อหน่วยสกุล
เงินตราต่างประเทศ)
500
34.20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยนตาม
จํานวนที่ซ้ื อ
สัญญาของจํานวนที่ซ้ื อ
(บาทต่อหน่วยสกุล
เงินตราต่างประเทศ)
-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่สาํ คัญซึ่ ง
ไม่ได้มีการทําสัญญาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้ (หนี้สินส่ วนใหญ่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี )
(หน่วย: พัน)
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี่ปุ่น

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
320
2,758
65,781
149,086

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
248
152
10,245

25. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กล่าวในหมายเหตุ 4 ซึ่ งมีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ และส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว บริ ษทั ฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวด
ก่อนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ หรื อส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ นอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว
26. การอนุมัตงิ บการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550
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