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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และ 2549 

1.  ข้อมูลบริษทัฯ 

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

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

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล          โดย
บริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบ
การเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูลท่ีนาํเสนอ
ซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบั         งบการเงิน
ประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช ้         ในงบ
การเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

3. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

  งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงัต่อไปน้ี และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2549 ซ่ึงบริษทัฯมีการลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่ง
ใหม่ในระหวา่งงวดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10  

 อตัราร้อยละของ  
บริษทัยอ่ย การถือหุน้โดยบริษทัฯ ลกัษณะธุรกิจ 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 100 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 100 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติ้ง โปรดกัส์ จาํกดั 100 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์

  สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี             30 
กนัยายน 2550 คิดเป็นจาํนวนประมาณร้อยละดงัน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 สินทรัพยร์วมของ รายไดร้วมของ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ในงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 28.4 38.7 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 31.3 25.7 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 9.5 - 

4. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเกีย่วกบัการบนัทกึเงนิลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึก      เงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 44 
(ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงกาํหนดให้เงินลงทุนใน       บริษทัย่อย เงิน
ลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตอ้งแสดงตามวิธีราคาทุน 
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  ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินเฉพาะกิจการงวดก่อนท่ี
นาํมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน
มาโดยตลอด การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหบ้ริษทัฯมีกาํไรสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ลดลงเป็นจาํนวน 78 ลา้นบาท (0.26 บาทต่อหุน้) และ 225 ลา้นบาท (0.75 
บาทต่อหุน้) ตามลาํดบั (2549: ลดลงเป็นจาํนวน 51 ลา้นบาท (0.17 บาทต่อหุน้) และ 102 ลา้นบาท (0.34 บาทต่อหุน้) 
ตามลาํดบั) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้ “ผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้เฉพาะกิจการแลว้ 

  ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว มีผลกระทบเฉพาะต่อรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        เงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น โดยไม่ไดมี้ผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่อยา่งใด 

5. การประกาศใช้มาตรฐานการบญัชีใหม่ 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 9/2550 และฉบบัท่ี 38/2550 เก่ียวกบัมาตรฐานการ
บญัชี ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ โดยใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ปี 2550 ดงัต่อไปน้ีแทน
มาตรฐานการบญัชีฉบบัเดิมท่ียกเลิกไป 

 ก) มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ทีม่ีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบนั 

ฉบบัท่ี  44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 45 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี  46 ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชีทั้งสามฉบบัขา้งตน้ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป  ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 44 ฉบบัปรับปรุงใหม่ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 
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 ข) มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงใหม่ทีย่งัไม่มีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบนั 

ฉบบัท่ี  25 งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี  33 ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี  35 การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี  39 นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี  41 งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี  49 สญัญาก่อสร้าง 

 มาตรฐานการบญัชีทั้งหกฉบบัขา้งตน้ให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบั
ดงักล่าว 

6. เงนิลงทุนช่ัวคราว - เงนิฝากธนาคารทีม่ีข้อจํากดัในการใช้ 

  เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 เป็นเงินฝากในบญัชีจดัการดูแลผลประโยชน์
ของคู่สัญญา (Escrow Account) ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเงินประกนัสําหรับค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือท่ีจะตอ้งจ่ายตาม
สัญญาซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ในระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัท่ี 25 
กรกฎาคม 2550 

7. ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้ ณ 30 กนัยายน 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 47,718 29,297 3,923 2,811 
 เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน       - 32,754       -       - 

 รวม 47,718 62,051 3,923 2,811 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั    
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 838,009 711,616 362,003 299,981 
 เกินกาํหนดชาํระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 5,134 8,829 4,196 3,530 
  มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 980 2,036 263     - 
  มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4,724 4,724     -     - 

 รวม 848,847 727,205 366,462 303,511 
 หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,724) (4,724)       -       - 

 สุทธิ 844,123 722,481 366,462 303,511 

8. ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลอื 

  รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี      30 
กนัยายน 2550 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 5,306 1,019 
 บวก: ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้ระหวา่งงวด 4,678 1,872 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 9,984 2,891 
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9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  

รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกัน      
 ขายสินคา้ 33.8 46.2 104.2 112.9 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  

ร้อยละ 10-20 
 ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - - 30.7 ราคาตลาด 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
 ดอกเบ้ียรับ 12.9 12.0 41.8 36.2 4.5%, MOR , MLR -1.25%  

และ MLR -1.75% ต่อปี 
 รายไดค้่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ 24.9 24.4 74.9 73.2 ราคาใกลเ้คียงทุน 
 ค่าสาธารณูปโภครับ 3.5 3.4 10.1 9.6 ราคาใกลเ้คียงทุน 
 ค่าธรรมเนียมรับในการเปล่ียนแปลง      
  อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่      
  บริษทัยอ่ย - - 4.2 - ราคาใกลเ้คียงทุน 
 ซ้ือสินคา้ 1.5 1.2 4.2 3.1 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  

เฉล่ียร้อยละ 6 
 ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 0.5 1.0 1.7 2.4 ราคาใกลเ้คียงทุน 
รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      
 ขายสินคา้ 2.4 2.2 7.4 3.4 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  

ร้อยละ 10-20 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ี      เก่ียวขอ้ง
กนัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 850 808 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 6 3 
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 47,289 61,944 3,067 2,000 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์     
   เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั 429 107 - - 

รวม 47,718 62,051 3,923 2,811 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 2,853 3,230 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 461 15,643 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 3,893 - 

รวม - - 7,207 18,873 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - - 43,000 

รวม - - - 43,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 512,556 498,511 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 418,000 463,000 

รวม - - 930,556 961,511 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - - 108 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 1,482 1,250 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั - 25 -     - 

รวม - 25 1,482 1,358 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 12 - 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 603 - 

รวม - - 615 - 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2549 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2550 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 43,000 -        (43,000) -           

รวม 43,000 -        (43,000) -           

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
   บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 498,511 114,000 (99,955) 512,556 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 463,000 - (45,000) 418,000 

รวม 961,511 114,000 (144,955) 930,556 

 ในระหวา่งปี 2549 บริษทัฯไดท้าํสัญญาใหกู้ย้มืเงินระยะยาวแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
จาํกดั ในวงเงินจาํนวน 174 ลา้นบาท และในระหวา่งงวดปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้บิกเงินกูย้มืดงักล่าวเพิ่มเติม 
114 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวมียอดคงเหลือ 159 ลา้นบาท 
วงเงินกูน้ี้มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนภายในระยะเวลา 5 ปีตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญาและคิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ MLR - 1.25% ต่อปี 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดต้กลงแกไ้ขสัญญาเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทั บางกอกสปริง      อินดสั
เตรียล จาํกดั โดยขยายระยะเวลาการชาํระคืนเงินตน้ออกไปอีก 6 เดือน และเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราร้อย
ละ MLR - 1.75% ต่อปี นอกจากน้ี บริษทัฯไดต้กลงแกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้ืมระยะยาวสัญญาหน่ึงท่ีทาํกบับริษทั 
สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั สัญญาดงักล่าวมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 จาํนวน 341 
ลา้นบาท โดยเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นร้อยละ MLR - 1.75% ต่อปี   

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 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 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 185,000 - 200,000 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   1,255,984 1,055,984 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ทั้งหมดจาํนวน 15 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท จากผูถื้อ
หุน้เดิมในราคาหุน้ละ 11 บาท รวมเป็นเงิน 165 ลา้นบาท บริษทัฯไดรั้บโอนหุน้ดงักล่าวและชาํระเงิน ค่าหุน้จาํนวน 
150 ลา้นบาท ในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2550 และบริษทัฯไดน้าํเงินค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 15 ลา้นบาท ฝากไวใ้น
บญัชีจดัการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) เพ่ือเป็นเงินประกนัสาํหรับค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือท่ีจะตอ้ง
จ่ายตามสญัญาซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวในระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2550 

  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีลงทุนและเงินสดจ่ายสุทธิในการซ้ือบริษทัยอ่ยเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  267 
ลูกหน้ีการคา้  149,164 
สินคา้คงเหลือ  15,290 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  479,867 
สินทรัพยอ่ื์น  12,123 

สินทรัพยร์วม  656,711 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  (30,415) 
เจา้หน้ีการคา้  (132,283) 
เงินกูย้มืระยะสั้นอ่ืน  (15,000) 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  (326,195) 
หน้ีสินอ่ืน  (29,811) 

หน้ีสินรวม  (533,704) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ  123,007 
ค่าความนิยม  41,993 

ราคาซ้ือ  165,000 
หกั:  เงินสดของบริษทัยอ่ย  (266) 
 ค่าหุน้คา้งจ่าย  (15,000) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย  149,733 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจจาํนวน 42 ลา้นบาท ตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 15 ปี 

  นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯเพ่ิมทุน
ในบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 35 ลา้นบาท และบริษทัฯไดเ้พ่ิมทุนในบริษทั
ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2550 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 บริษทัฯไดจ้าํนาํหุน้ของบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั จาํนวน 
15 ลา้นหุน้ ไวก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือทั้งระยะสั้นและระยะยาวท่ีบริษทัยอ่ย
ไดรั้บจากธนาคารดงักล่าว 

11. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

  ทุน   งบการเงินรวม  

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ วิธีราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย เงินปันผลสาํหรับงวด 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
   2550 2549 2550 2549 2550 2549 30 กนัยายน 2550 

   ร้อยละ ร้อยละ      
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั สมบูรณ์         
   หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั         
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท ผลิตและจาํหน่าย        
   แซนด ์จาํกดั    ทรายเคลือบพลาสติก         
    และทรายอบแหง้ 72,000 21.25 21.25 15,300 15,300 27,314 27,584 - 
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั           
  บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั          
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย         
    อะไหล่รถ 150,000 20.00 20.00 30,807 30,807 61,582 50,624 858 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     46,107 46,107 88,896 78,208  

  มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 
จาํนวน 27 ลา้นบาท คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษทัดงักล่าว และงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารและ
ไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

  มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 จาํนวน    62 
ลา้นบาท คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษทัดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 ท่ีจดัทาํข้ึนโดย     ฝ่ายบริหารและ
ไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
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12. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่  

        (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุ้น งบการเงินรวม 

   30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 

13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน/ราคาทีต่ีใหม่   
31 ธนัวาคม 2549 4,045,026 1,452,190 
ส่วนเพ่ิมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 557,450 - 
ซ้ือเพ่ิม 330,073 38,047 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (46,051) (6,544) 

30 กนัยายน 2550 4,886,498 1,483,693 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2549 1,171,848 347,243 
ส่วนเพ่ิมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 77,584 - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 202,797 101,228 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพิ่ม 41,776 8,482 
ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (32,993) - 

30 กนัยายน 2550 1,461,012 456,953 

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

30 กนัยายน 2550 3,425,486 1,026,740 

  ในระหว่างงวดบริษทัย่อยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของท่ีดินและอาคารของโรงงานใหม่ของ
บริษทัยอ่ยจาํนวน 1.9 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นตน้ทุนการกูย้มืท่ีมาจากเงินท่ีกูม้าโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างโรงงาน 
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  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
ธนาคารพาณิชย ์

  บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาตน้ทุนเดิม หากบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาท่ีตีใหม่ กาํไรสุทธิสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2550 และ 2549 และกาํไรต่อหุน้จะเปล่ียนแปลงเป็นดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 381 280 189 205 
กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 1.27 0.93 0.63 0.68 

14. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

  โฉนดท่ีดินของบริษทัยอ่ยไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ 

15. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม ค่าความนิยม  
 คอมพิวเตอร์ จากการซ้ือธุรกิจ รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2550 

4,787 - 4,787 

ซ้ือเพิ่ม 1,002 - 1,002 
ซ้ือบริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 10) - 41,993 41,993 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,526) (467) (1,993) 

สุทธิ 4,263 41,526 45,789 

16. เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

  เงินเบิกเกินบญัชีคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสองแห่งและคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และเงินกูย้ืมระยะ
สั้นจากธนาคารพาณิชยค์ ํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ย
แห่งหน่ึง และการจาํนาํหุน้บางส่วนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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17. เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ - เจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 

  เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทคํ้าประกนัโดยการจาํนาํสินคา้บางส่วนของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและโดยการจดจาํนองท่ีดิน
ส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรบางส่วนของบริษทัฯและบริษทัย่อยสองแห่ง และคํ้ าประกันโดย
กรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

18. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินร งบการเงินเฉพาะกิ

 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 30 กนัยายน 2550 31 ธนัวาคม 2549 

เงินกูย้มืระยะยาวถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี 
ภายในหน่ึงปีหรือนอ้ยกวา่ 374,960 297,899 328,790 297,899 
ระหวา่งสองถึงหา้ปี 1,717,741 1,558,715 1,455,181 1,558,715 
เกินกวา่หา้ปี 9,756 - - - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 2,102,457 1,856,614 1,783,971 1,856,614 

  ในวนัท่ี 27 เมษายน 2550  บริษทัฯไดท้าํสัญญาบนัทึกขอ้ตกลงต่อทา้ยสัญญากูย้ืมเงินฉบบัหน่ึง ซ่ึงมียอดเงิน
กูย้ืมระยะยาวคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 จาํนวน 1,558 ลา้นบาท โดยเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา
เงินกูด้งักล่าวเป็นอตัราร้อยละ MLR - 1.75% ต่อปี  

  บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั มีเงินกูย้ืมระยะยาวคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 
จาํนวน 318 ลา้นบาท เงินกูย้ืมดงักล่าวชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2556 ตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญา
เงินกู ้และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 1% ต่อปี สาํหรับปีท่ี 1 และ 2 หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR - 
0.5% ต่อปี เงินกูย้ืมไดร้ะบุให้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขระหว่างการใชสิ้นเช่ือ เช่น การจ่ายเงินปันผล การ
ลงทุนหรือใหกู้ย้มืจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากธนาคารก่อน การก่อหน้ีเพิ่ม และการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตาม
จาํนวนท่ีธนาคารกาํหนด เป็นตน้ 

19. การส่งเสริมการลงทุน 

  รายไดจ้ากการขายของส่วนงานท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 มีจาํนวน 658 ลา้นบาท และ 15 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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20.   เงนิปันผลจ่าย 

  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรประจาํปี 2549 
แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 300 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เน่ืองจากบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล แก่ผูถื้อหุน้
ไปแลว้ จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 90 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2550 

  เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ
ดาํเนินสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2550 ถึง 30 มิถุนายน 2550 แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 300 ลา้นหุน้ ใน
อตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 90 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 กนัยายน 2550 

21. ภาระผูกพนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และ 31 ธนัวาคม 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

 21.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างโรงงานและซ้ือเคร่ืองจกัรจาํนวนเงิน 73.1 ลา้นบาท 
และ 16.3 ลา้นเยน (31 ธนัวาคม 2549: 71.5 ลา้นบาท และ 141.9 ลา้นเยน) 

21.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตมีจาํนวนดงัต่อไปน้ี 

 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน  
 1 ปี 19.6 
 2 ถึง 5 ปี 35.9 
หลงัจาก 5 ปี    3.6 

21.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงาน
กลึงโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพตามกระบวนการผลิตงาน
กลึงท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2553 และบริษทัฯมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้กเป็น
ระยะเวลา 5 ปี 
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21.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
เหล็กทุบข้ึนรูปโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพตามกระบวนการ
ผลิตเหล็กทุบข้ึนรูปท่ีบริษทัฯผลิตและขายสัญญามีอายุ.5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2552 และ บริษทัฯมีสิทธิต่อ
สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 21.5 บริษทั บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จาํกัด ได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษทัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพื่อผลิตสินคา้หลกัของบริษทัย่อย โดยบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัรา
เดือนละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สัญญามีอายุ 6 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2551 ต่อมาในระหว่างงวด
ปัจจุบนัคู่สัญญาขอเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมรายเดือนเป็นอตัราเดือนละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ
บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอตัราร้อยละ 1 และ 3 ของยอดขายส่วนใหญ่ของผลิตภณัฑห์ลกั
ของบริษทัยอ่ย อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งเจรจากบัคู่สญัญาดงักล่าว 

21.6 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่ง
หน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัรา     ร้อยละ 1.5 
ของตน้ทุนเปล่ียนสภาพตามกระบวนการผลิตงานกลึงท่ีบริษทัย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยจะ
ส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

21.7 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึง
ในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานหล่อโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัราเดือน
ละ 1 ลา้นเยน สญัญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2553 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี  

22. หนังสือคํา้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่
เป็นจาํนวนเงิน 10.8 ลา้นบาท และ 23.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2549: 2.4 ลา้นบาทและ 13.4ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัในการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

23. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์    โดยมี
ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ี       แสดงไวใ้นงบ
การเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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24. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัฯและ      บริษทั
ยอ่ยมีลูกหน้ีและเจา้หน้ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศ 

  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2550 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ซ่ึงครบกาํหนดในเดือน มกราคม 2551 ท่ีมีสาระสาํคญัดงัน้ี  

(หน่วย: พนั) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อตัราแลกเปล่ียนตาม  อตัราแลกเปล่ียนตาม 
สกุลเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ สัญญาของจาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีซ้ือ สญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

  (บาทต่อหน่วยสกลุ  (บาทต่อหน่วยสกลุ 
  เงินตราต่างประเทศ)  เงินตราต่างประเทศ) 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 500 34.20 - - 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีสาํคญัซ่ึง
ไม่ไดมี้การทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนดงัน้ี (หน้ีสินส่วนใหญ่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) 

 (หน่วย: พนั) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 320 2,758 248 152 
เยนญ่ีปุ่น 65,781 149,086 - 10,245 

25. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ  

  นอกจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 4 ซ่ึงมีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิและส่วน
ของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับงวด
ก่อนใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วน
ของผูถื้อหุน้นอกเหนือไปจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว 

26. การอนุมัตงิบการเงนิระหว่างกาล 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14  พฤศจิกายน 2550 


