บริ ษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
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 ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการ
แสดงรายการในงบการเงิ นได้ทาํ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวันที่
14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
3. เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้ โดยบริ ษทั ฯได้ลงทุนในบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ใน
ระหว่างปี 2550 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด

อัตราร้อยละของ
การถือหุ น้ โดยบริ ษทั ฯ
2550
2549
100
100
100
100
100
-
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ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์

สิ นทรัพย์และรายได้ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 คิด
เป็ 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
2550
2549
29.24
29.20
30.25
34.27
11.79
-

อัตราร้อยละของ
รายได้รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบกําไรขาดทุนรวม
2550
2549
38.61
37.30
26.48
26.24
5.38
-

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ตดั ออกจากงบการเงิน
รวมนี้แล้ว ยอดเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในบัญชีของบริ ษทั ฯได้ตดั กับส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยแล้ว ผลต่าง
ที่เหลือจะตัดจําหน่ายภายในระยะเวลา 15 ปี นับตั้งแต่วนั ที่เข้าซื้อหุน้ ในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯได้จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่ งแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตาม
วิธีราคาทุน
4. การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษทั ย่ อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับการบันทึก
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีส่วนได้เสี ยเป็ นวิธีราคาทุน ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 44 (ปรั บปรุ ง 2550) เรื่ อง งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ซึ่ งกําหนดให้เงิ นลงทุนใน
บริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในกิ จการที่ควบคุมร่ วมกัน และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิ จการต้อง
แสดงตามวิธีราคาทุน
ในการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่ าว บริ ษทั ฯได้ปรั บย้อนหลังงบการเงิ นเฉพาะกิ จการงวด
ก่อนที่นาํ มาแสดงเปรี ยบเทียบเสมือนว่าบริ ษทั ฯได้ถือปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตาม
วิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทาํ ให้บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ลดลงเป็ นจํานวน 310 ล้านบาท (1.03 บาทต่อหุ น้ ) และ 170 ล้านบาท
(0.57 บาทต่อหุ ้น) ตามลําดับ ผลสะสมของการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั กล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อ
“ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย” ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการแล้ว
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ทั้ง นี้ ก ารเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญชี ดัง กล่ า ว มี ผ ลกระทบเฉพาะต่ อ รายการบัญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น โดยไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่อย่างใด
5. การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดงั ต่อไปนี้
ก)

มาตรฐานการบัญชีทมี่ ีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ฉบับที่ 44 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 45 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 46 (ปรับปรุ ง 2550)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า

มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็ นต้นไป ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญ ชี เกี่ ย วกับ การบัน ทึ ก เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ย่อ ยในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ฉบับปรับปรุ งใหม่ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 4
ข) มาตรฐานการบัญชีทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบนั
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 51

งบกระแสเงินสด
สัญญาเช่า
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนการกูย้ มื
การนําเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบัญ ชี แ ละ
ข้อผิดพลาด
งบการเงินระหว่างกาล
การรวมธุรกิจ
สัญญาก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ดังกล่าว ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรั บปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุ ง 2550) กําหนดให้บริ ษทั ฯไม่ตอ้ งตัดจําหน่ายค่าความนิยม
จากการรวมธุ รกิจอีกต่อไป แต่บริ ษทั ฯต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม และแสดงค่าความนิ ยม
ด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม โดยให้ถือปฏิบตั ิสาํ หรับค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจซึ่งมี
ข้อตกลงตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป ส่ วนค่าความนิ ยมที่รับรู ้ก่อนหน้านี้ บริ ษทั ฯสามารถใช้
วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป โดยหยุดตัดจําหน่ ายค่าความนิ ยมแต่ตอ้ งทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม
โดยเริ่ มตั้งแต่งวดปี บัญชีแรกที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2551
6. นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
6.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ น
สาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
6.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
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6.3

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สํ า หรั บ ผลขาดทุ น โดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้ โดยพิ จ ารณาจาก
ประสบการณ์ในการเก็บหนี้และตามสถานะปัจจุบนั ของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่ในงบดุล

6.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้า สําเร็ จรู ปและงานระหว่างผลิ ตแสดงมูล ค่าตามราคาทุ น (วิธีถวั เฉลี่ ย ) หรื อมูลค่ าสุ ทธิ ที่
จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ต้นทุนสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างผลิ ตรวมต้นทุนของวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายโรงงาน
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่
จะได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
สํารองเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าจะตั้งขึ้นสําหรับสิ นค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพ

6.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย ซึ่ งการบันทึก
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยนี้เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซ้ื อมาและจะถูกปรับด้วยส่ วน
ได้เสี ยในผลการดําเนินงานแต่ละปี ของบริ ษทั ร่ วม
เงิ นลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถื อเป็ นเงิ นลงทุนทัว่ ไปซึ่ งแสดงใน
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
6.6 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หัก
ค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรในราคาทุน ณ วันที่ได้
สิ นทรัพย์มา หลังจากนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคาร และเครื่ องจักร
โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้
มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ในงบดุลแตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ ยกเว้นที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งซึ่ งแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้ปรับปรุ งผลจากการใช้นโยบายการบัญชี ที่แตกต่างกัน
ดังกล่าวในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 แล้ว
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกส่ วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี
“ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบดุล อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์
นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้ราคาที่ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนแล้ว ส่ วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ีจะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่ งได้
รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนปี ก่อนแล้ว

-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็ นค่าใช้จ่าย
ในงบกําไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของ
บัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนที่ลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะถูกนําไปหักออกจาก “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ไม่เกินจํานวนซึ่ งเคยตีราคา
เพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์รายการเดียวกัน และส่ วนที่เกินจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนหรื อราคาที่ตีใหม่ของสิ นทรัพย์ โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและสิ่ งก่อสร้างอื่น
เครื่ องจักร
เครื่ องมือและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
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บริ ษทั ฯ
20 - 30 ปี
5 - 18 ปี
5 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี

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

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตาม
อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ โดยกรณี สินทรัพย์ที่มีการตีราคาลดลง ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาที่ตีใหม่
ส่ วนกรณี สินทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่มขึ้น ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่ตีราคาเพิ่มตัดจําหน่ ายไปสู่ บญั ชี ส่วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ใน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
6.7

ต้ นทุนการกู้ยมื
ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากเงินกูย้ มื ที่นาํ ไปใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารได้นาํ ไปรวมเป็ นราคาทุนของ
อาคารจนกว่าอาคารนั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวประกอบด้วย
ดอกเบี้ยที่จ่ายจริ งหักด้วยรายได้จากการนําเงินกูน้ ้ นั ไปลงทุนชัว่ คราว สําหรับเงินกูท้ ี่กมู้ าโดยเฉพาะเพื่อ
สร้างอาคาร

6.8 สิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานแสดงตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
6.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตนและค่ าตัดจําหน่ าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม ค่าตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ที่
ไม่มีตวั ตนคํานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี
ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
6.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิ พลอย่าง
เป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่มีอาํ นาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
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6.11 สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั
ผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ าการเงิ น สัญญาเช่ าการเงิ นจะบันทึ กเป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิ นจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ ายจะ
บันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
6.12 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่ เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ย น ณ วันที่ ที่เกิ ด
รายการ สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่า
เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
6.13 การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันที่ในงบดุล บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชี้ ซ่ ึ งแสดงว่าสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยด้อยค่าลงหรื อไม่ หากมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ และหากพบว่าราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์หมายถึงราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
6.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยรั บรู ้ เงิ นเดื อน ค่า จ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุ นประกันสังคมและ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
6.15 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
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6.16 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
ลู ก หนี้ และเจ้า หนี้ ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายเงิ น ตราต่ า งประเทศล่ ว งหน้า จะถู ก แปลงค่ า ตามอัต รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะ
ถูกบันทึกในงบกําไรขาดทุน ส่ วนเกิ นหรื อส่ วนลดที่เกิ ดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ ายด้วยวิธี
เส้นตรงตามอายุของสัญญา
6.17 การใช้ ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริ หารอาจต้องใช้
การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงิ นและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณไว้
7. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารทีม่ ีข้อจํากัดในการใช้
เงิ น ฝากธนาคารที่ มี ข ้อ จํา กัด ในการใช้ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็ นเงิ น ฝากในบัญ ชี จ ัด การดู แ ล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงินประกันสําหรับค่าหุ ้นส่ วนที่เหลือที่
จะต้องจ่ายตามสัญญาซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด ในระยะเวลา 6 เดือน
นับแต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2550
8. ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่
ถึงกําหนดชําระ
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2550
2549
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
รวม

39,865,706
10,207,324
50,073,030
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29,297,434
32,753,529
62,050,963

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
2,724,940
2,724,940

2,811,028
2,811,028

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2550
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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

843,266,400

711,615,878

365,272,239

299,980,912

3,939,610
55,655
4,723,915
851,985,580
(4,723,915)
847,261,665

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

365,272,239
365,272,239

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

9. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ
ธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั เหล่านั้น ซึ่ ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2550
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้า

140.6

งบการเงินรวม
2549
151.3

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่
ร้อยละ 15-25 (2549: ราคาทุนบวก
กําไรส่ วนเพิ่ม ร้อยละ 10-20)
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจกา
2550
2549
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
ค่าสาธารณูปโภครับ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริ หารจัดการ

13.7
54.1

13.2
48.4

99.9

97.6
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นโยบายการกําหนดราคา

ราคาใกล้เคียงทุน
ร้อยละ 4.5, MOR, MLR-1%, MLR1.25% และ MLR-1.75% ต่อปี
ราคาใกล้เคียงทุน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจกา
2550
2549
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
ขายเศษจากการผลิต
ซื้ อสิ นค้า
ค่าเช่าจ่าย
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้า

5.9
5.1

4.4
4.8

2.2

1.2
2.6

8.3

4.0

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตลาด
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ 15-30
ค่าเช่าเดือนละ 0.10 ล้านบาท
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ร้อยละ 15-25 (2549: ราคาทุนบวก
กําไรส่ วนเพิ่มร้อยละ 10-20)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงค้างกับกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2550
2549
ลูกหนี้ การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่งกี่ (1995) จํากัด
บริ ษทั ออโตโมทีฟโปรดักส์ อิมปอร์ต แอนด์
เอ็กซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จํากัด
ลูกหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

-

-

808,243
-

808,004
2,996

48,013,180

61,944,177

1,916,697

2,000,028

2,059,850
50,073,030

106,786
62,050,963

2,724,940

2,811,028

-

-

2,866,185
761,409
671,112
4,298,706

3,230,184
15,642,825
18,873,009
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

งบการเงินรวม
2550
2549
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
เจ้าหนี้ การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ซึ ชิโยชิ สมบูรณ์โคเตทแซนด์ จํากัด
เจ้าหนี้ อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด

-

-

-

43,000,000
43,000,000

-

-

478,055,600
383,000,000
861,055,600

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

-

-

17,292
801,044

108,117
1,249,879

818,336

1,357,996

-

25,380
25,380

-

-

10,625
628,990
639,615

-

ในระหว่างปี 2550 เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2549
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด

43,000,000
43,000,000
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
-

(43,000,000)
(43,000,000)

31 ธันวาคม 2550
-

(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2549
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

114,000,000
114,000,000

(134,455,000)
(80,000,000)
(214,455,000)

31 ธันวาคม 2550

478,055,600
383,000,000
861,055,600

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 จํานวน 317 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 8 ปี จ่ายชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาส เริ่ มตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2554 เงินให้กยู้ มื คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี สําหรับปี ที่ 1 - 3
หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน ในระหว่างปี 2550 บริ ษทั ฯได้
ตกลงแก้ไขสัญญาเงินให้กยู้ มื ดังกล่าวโดยเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็ นอัตราร้อยละ MLR-1.75% ต่อปี เงินให้
กูย้ มื ระยะยาวคงเหลือจํานวน 9 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 3 ปี จ่ายชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาส เริ่ ม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 เงินให้กยู้ ืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR-1% ต่อปี โดยมี
กําหนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน และเงินให้กยู้ มื ระยะยาวคงเหลือ 152 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 5 ปี จ่าย
ชําระคืนเงินต้นเป็ นรายเดื อน เริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดื อนกันยายน 2554 เงินให้กูย้ ืมคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ MLR-1.25% ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
เงิ นให้กู้ยืมระยะยาวแก่ บริ ษทั บางกอกสปริ งอิ นดัสเตรี ยล จํากัด คงเหลื อ ณวันที่ 31 ธันวาคม 2550
จํานวน 383 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 9 ปี จ่ายชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาส เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน
2547 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เงินให้กยู้ ืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี สําหรับปี ที่ 1 - 3 หลังจาก
นั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน ในระหว่างปี 2550 บริ ษทั ฯได้ตกลง
แก้ไขสัญญาเงินให้กูย้ ืมดังกล่าว โดยขยายเวลาการชําระคืนเงินต้นออกไปอีก 6 เดื อน และเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเป็ นอัตราร้อยละ MLR-1.75% ต่อปี
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2550 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงิ นเดื อน ค่าเบี้ยประชุ มและเงิ นบําเหน็จให้แก่ กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 7.7 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ: 6.8 ล้านบาท) (2549: 7.0 ล้านบาท เฉพาะกิจการ: 6.3
ล้านบาท)
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10. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: บาท)

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

งบการเงินรวม
2550
2549
159,167,567 186,719,485
78,347,038
75,386,336
55,597,605
72,705,871
103,082,544
97,905,253
61,537,093
34,005,469
457,731,847 466,722,414
(9,809,519)
(5,305,923)
447,922,328 461,416,491

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
67,104,464
66,713,644
21,534,118
28,603,188
14,024,277
22,688,093
50,806,309
51,793,704
2,993,336
112,085
156,462,504
169,910,714
(3,796,034)
(1,019,533)
152,666,470
168,891,181

11. 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
2550
2549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

160,000
130,000
185,000

535,995
519,989
196,034
1,252,018

160,000
130,000
-

535,995
519,989
1,055,984

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯซื้ อหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด ทั้งหมดจํานวน 15 ล้านหุ ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท
จากผูถ้ ือหุ ้นเดิมในราคาหุ น้ ละ 11 บาท รวมเป็ นเงิน 165 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้รับโอนหุ ้นดังกล่าวและชําระเงิน
ค่าหุน้ จํานวน 150 ล้านบาท ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 และบริ ษทั ฯได้นาํ เงินค่าหุ น้ ส่ วนที่เหลือจํานวน 15 ล้าน
บาท ฝากไว้ในบัญชีจดั การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) เพื่อเป็ นเงินประกันสําหรับค่า
หุ ้นส่ วนที่เหลือที่จะต้องจ่ายตามสัญญาซื้ อเงินลงทุนดังกล่าวในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม
ั ญาโดยปรับลดราคาซื้อเป็ นจํานวน 4 ล้านบาท
2550 และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 บริ ษทั ฯได้ตกลงกับคู่สญ
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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

(หน่วย: พันบาท)
267
149,164
15,290
499,447
12,123
676,291
(30,415)
(132,283)
(15,000)
(326,195)
(29,811)
(533,704)
142,587
18,447
161,034
(266)
(11,066)
149,702

ค่ า ความนิ ย มที่ เ กิ ด จากการซื้ อ ธุ ร กิ จ จํา นวนประมาณ 18 ล้า นบาท ตัด จํา หน่ า ยด้ว ยวิ ธี เ ส้ น ตรงเป็ น
ระยะเวลา 15 ปี
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ
เพิ่มทุนในบริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 35 ล้านบาท และบริ ษทั ฯได้เพิ่มทุน
ในบริ ษทั ดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2550
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริ ษทั ฯได้จาํ นําหุ ้นของบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
จํานวน 15 ล้านหุ น้ ไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ง เพื่อเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ที่บริ ษทั ย่อยได้รับจากธนาคารดังกล่าว
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12. เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
บริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ ผ่านบริ ษทั สมบูรณ์
หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ซึ ชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท
ผลิตและจําหน่าย
แซนด์ จํากัด
ทรายเคลือบพลาสติก
และทรายอบแห้ง
บริ ษทั ร่ วมที่ถือหุน้ ผ่านบริ ษทั
บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด
ผลิตและจําหน่าย
อะไหล่รถ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ทุน
ชําระแล้ว

อัตราส่ วนการถือหุน้
2550

2549

ร้อยละ

ร้อยละ

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน
2550

2549

2550

2549

ไทย

72,000

21.25

21.25

15,300

15,300

27,440

27,584

ไทย

150,000

20.00

20.00

30,807

30,807

65,026

50,624

46,107

46,107

92,466

78,208

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

(หน่วย: พันบาท)

บริ ษทั
บริ ษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด
บริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในระหว่างปี
เงินปันผลรับระหว่างปี
2550
2549
2550
2549
(144)
7,302
1,530
2,688
858
2,246
15,260
15,116
9,990
858
3,776

มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550 คํานวณจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
ดังกล่าว และงบการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารและไม่ได้
ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 คํานวณ
จากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว

- 16 -

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนเรี ยกชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549

บริ ษทั
บริ ษทั ซึ ชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท
แซนด์ จํากัด
บริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด

72
150

72
150

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
236
1,637

258
1,439

หนี้ สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
106
1,313

กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
สําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549

รายได้รวมสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549

128
1,185

196
1,794

216
1,398

(1)
75

12
15

13. 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
2550
2549
ร้อยละ
ร้อยละ
2.90
1.80

2.90
1.80

งบการเงินรวม
ราคาทุน
2550
2549

21,250
5,400
26,650

21,250
5,400
26,650

14. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาที่ตีใหม่
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน อาคาร
และสิ่ ง
ที่ดิน
ปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักร
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
31 ธันวาคม 2549
680,395,868
ส่ วนเพิ่มจากการซื้ อบริ ษทั ย่อย 33,100,000
ซื้ อเพิ่ม
68,992,932
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2550
782,488,800

426,988,396
83,262,567
12,795,320
(5,938,332)
135,286,803
652,394,754

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาทุน
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน

2,387,996,247
425,319,674
19,937,899
(29,144,773)
151,734,298
2,955,843,345

- 17 -

301,567,712
23,575,462
29,626,840
(19,271,067)
15,479,325
350,978,272

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน
65,241,334
6,093,385
7,060,650
(3,442,337)
372,759
75,325,791

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง /
ติดตั้ง

รวม

33,802,698
1,253,094
7,893,000
(7,349,918)
35,598,874

149,033,401
939,000
347,679,435
(20,052,056)
(302,873,185)
174,726,595

4,045,025,656
573,543,182
493,986,076
(85,198,483)
5,027,356,431

งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาที่ตีใหม่
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน อาคาร
และสิ่ ง
ที่ดิน
ปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักร
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2549
ส่ วนเพิม่ จากการซื้ อบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตีเพิ่ม
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย

-

129,531,580
11,573,567
21,037,230
3,009,466

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาทุน
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง /
ติดตั้ง

183,087,765
6,433,828
41,089,079
-

52,636,135
4,087,097
9,388,820
-

23,792,426
642,453
3,887,461
-

-

782,799,696
51,359,185
222,497,540
49,074,403

รวม
1,171,847,602
74,096,130
297,900,130
52,083,869

-

(582,964)

(27,797,270)

(15,366,466)

(3,346,541)

(7,349,904)

-

(54,443,145)

-

164,568,879

1,077,933,554

215,244,206

62,765,511

20,972,436

-

1,541,484,586

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2549

680,395,868

297,456,816

1,605,196,551

118,479,947

12,605,199

10,010,272

149,033,401

2,873,178,054

31 ธันวาคม 2550

782,488,800

487,825,875

1,877,909,791

135,734,066

12,560,280

14,626,438

174,726,595

3,485,871,845

31 ธันวาคม 2550

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2549

234,591,234

2550

297,900,130

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาที่ตีใหม่
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน อาคาร
และสิ่ ง
ที่ดิน
ปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักร
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่
31 ธันวาคม 2549
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2550

90,141,438
90,141,438

138,987,379
374,870
2,406,013
141,768,262

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาทุน
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

73,105,557
2,490,367
(5,564,573)
166,903
70,198,254

23,411,764
3,307,361
(262,638)
192,788
26,649,275

12,046,971
7,893,000
(2,032)
19,937,939

1,096,442,248
2,734,048
(1,631,125)
32,926,761
1,130,471,932
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งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง /
ติดตั้ง

รวม

18,054,346 1,452,189,703
74,189,025
90,988,671
(6,544,098)
(14,004,466)
(35,692,465)
50,006,808 1,529,173,908

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาที่ตีใหม่
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดิน อาคาร
และสิ่ ง
ที่ดิน
ปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักร
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2549
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตีเพิ่ม
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2550

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามราคาทุน
เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง /
ติดตั้ง

รวม

-

25,189,561
6,273,256
487,599

273,281,417
109,972,807
10,852,429

34,629,312
11,846,515
-

9,903,203
5,470,983
-

4,239,453
2,893,939
-

-

347,242,946
136,457,500
11,340,028

-

31,950,416

(1,631,118)
392,475,535

(5,292,643)
41,183,184

(252,208)
15,121,978

(2,031)
7,131,361

-

(7,178,000)
487,862,474

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2549

90,141,438

113,797,818

823,160,831

38,476,245

13,508,561

7,807,518

18,054,346

1,104,946,757

31 ธันวาคม 2550

90,141,438

109,817,846

737,996,397

29,015,070

11,527,297

12,806,578

50,006,808

1,041,311,434

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2549

122,949,448

2550

136,457,500

ในเดื อ นกรกฎาคม 2546 บริ ษ ทั ฯได้จัด ให้มี ก ารประเมิ น ราคาที่ ดิ น อาคารและเครื่ อ งจัก รใหม่ โ ดย
ผูป้ ระเมินราคาอิสระและได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในราคาประเมินใหม่ โดยบันทึกส่ วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ
138.1 ล้านบาท ในบัญชี “ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรั พย์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและบันทึกส่ วนที่ลดลง
จํานวนประมาณ 40.4 ล้านบาท เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินราคาข้างต้นใช้เกณฑ์
ราคาตลาด (Market Approach) สําหรับที่ดิน และเกณฑ์ราคาเปลี่ยนแทน (Replacement Cost) สําหรับอาคาร
และเครื่ องจักร
หากบริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 จะเป็ นดังนี้
(หน่วย: บาท)

ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
เครื่ องจักร

งบการเงินรวม
2550
2549
291,167,115
189,074,183
437,029,386
1,669,762,411
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243,650,862
1,347,974,767

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
78,068,188
78,068,188
100,274,264
673,352,532

103,766,637
747,664,539

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี อาคารและอุ ปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัด
ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิน
318.6 ล้านบาท และ 346.8 ล้านบาท ตามลําดับ (งบเฉพาะกิจการ: จํานวนเงิน 22.4 ล้านบาท และ 19.4 ล้านบาท
ตามลําดับ)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ไปคํ้าประกันสิ นเชื่ อที่
ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณค่าเสื่ อมราคาที่ตดั ไปสู่ งบกําไรขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม หากบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยคํานวณค่าเสื่ อมราคาที่ตดั ไปสู่ งบกําไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม่ กําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2550 และ
2549 และกําไรต่อหุน้ จะเปลี่ยนแปลงเป็ นดังนี้

กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
กําไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินรวม
2550
2549
539.1
397.5
1.80
1.32

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
272.4
262.3
0.91
0.87

15. สิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2550
107,779,100
107,779,100

ที่ดิน
ห้องชุด
รวมสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน

โฉนดที่ดินของบริ ษทั ย่อยได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯ
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2549
107,779,100
1,140,805
108,919,905

16. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
4,787,169
2,195,652
(2,274,877)
4,707,944

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
ซื้อเพิ่ม
ค่าตัดจําหน่าย
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
547,234
1,259,635
(229,696)
1,577,173

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: บาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MOR
MLR-0.5%

งบการเงินรวม
2550
4,930,185
15,000,000
19,930,185

2549
799,124
799,124

เงินเบิกเกิ นบัญชี ธนาคารคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักร
บางส่ วนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสองแห่ งและคํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์ค้ าํ ประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ างและเครื่ องจักร
ส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง และการจํานําหุน้ บางส่ วนของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
18. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์ รีซีท
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ถึง 6.92 ต่อปี และคํ้าประกันโดยการจํานําสิ นค้าบางส่ วน
ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งและโดยการจดจํานองที่ดินส่ วนใหญ่พร้ อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรบางส่ วนของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสองแห่ง และคํ้าประกันโดยกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

- 21 -

19. เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
(ร้อยละ)
1 ปี ที่ 1-3 อัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี
หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
MLR และตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน
2550 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
เป็ นอัตราร้อยละ MLR-1.75% ต่อปี
2 ปี ที่ 1-2 อัตราร้อยละ MLR-1.25%
ต่อปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ MLR-1% ต่อปี
3 MLR-1.25% ต่อปี
4

5

เงื่อนไข
การชําระคืน
ชําระคืนเป็ นรายงวด
งวดละ 3 เดือน ตั้งแต่ปี
2547 ถึง 2556

งบการเงินรวม
2550
2549

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

1,493

1,750

1,493

1,750

58

82

58

82

152

25

152

ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2549 ถึง 2553

ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2549 ถึง 2554
ปี ที่ 1-2 อัตราร้อยละ MLR-1% ต่อปี ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ปี 2550 ถึง 2556
MLR-0.5% ต่อปี
อัตราร้อยละ 5.8 ต่อปี
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2550 ถึง 2552
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

308
93
2,104
(421)
1,683

25

-

-

-

1,857
(298)
1,559

1,703
(332)
1,371

1,857
(298)
1,559

สัญญากู้ยืมของบริ ษทั ฯได้ระบุให้ตอ้ งปฏิบตั ิ ตามเงื่ อนไขระหว่างการใช้สินเชื่ อ เช่ น การลงทุนหรื อ
ให้กูย้ ืมจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน การก่อหนี้ เพิ่ม และการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที่
ธนาคารกําหนด เป็ นต้น
สัญญากูย้ ืมของบริ ษทั ย่อยได้ระบุให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามเงื่อนไขระหว่างการใช้สินเชื่ อ เช่ น การลงทุนหรื อ
ให้กูย้ ืมจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน การก่อหนี้ เพิ่ม การดํารงอัตราส่ วนทางการเงิน นอกจากนี้
บริ ษัท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ งมี ข ้อ จํา กัด ว่ า จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ต่ อ เมื่ อ ไม่ ก ระทบต่ อ การรั ก ษาสั ด ส่ ว นหนี้ ต่ อ ทุ น
ความสามารถในการชําระหนี้ และเงื่อนไขอื่นๆตามที่ธนาคารกําหนด
สัญญากูย้ ืมคํ้าประกันโดยที่ดินส่ วนใหญ่พร้ อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยและกรรมการบางท่านของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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20. ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ในระหว่างปี 2550 ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริษทั ฯ
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นปี 2550
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือปลายปี 2550

ที่ดิน
12,073,250
12,073,250

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
10,031,181
(487,599)
9,543,582

เครื่ องจักร
75,496,292
(10,852,429)
64,643,863

รวม
97,600,723
(11,340,028)
86,260,695

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

ยอดคงเหลือต้นปี 2550
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือปลายปี 2550

ที่ดิน
479,248,435
479,248,435

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
43,774,773
(2,521,866)
41,252,907

เครื่ องจักร
181,725,492
(38,221,975)
143,503,517

รวม
704,748,700
(40,743,841)
664,004,859

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ น
เงินปันผลได้
21. เงินปันผลจ่ าย
เงินปั นผล
เงินปันผลประจําปี 2548

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2549
เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับปี 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2549
รวมเงินปั นผลจ่ายในปี 2549
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เงินปั นผลจ่าย

(หน่วย: บาท)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้

75,000,000

0.25

60,000,000
135,000,000

0.20
0.45

เงินปั นผล
เงินปันผลประจําปี 2549

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2550
เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับปี 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2550
รวมเงินปั นผลจ่ายในปี 2550

เงินปั นผลจ่าย

(หน่วย: บาท)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ น้

90,000,000

0.30

90,000,000
180,000,000

0.30
0.60

22. สํ ารองตามกฎหมาย
เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
23. ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี คํานวณขึ้นในอัตราร้อยละ 25 จากกําไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนของบริ ษทั ฯ และอัตราร้ อยละ 30 สําหรั บกําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ย่อยหลังจากบวกกลับด้วยรายการ
สํารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษี
24. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้รับสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ.
2520 โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
บริษัทฯ
บัตรส่ งเสริมเลขที่
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม

บริษัทย่ อย

1449(2)/2548 1221(2)/2549 1395(2)/2550 7007(2)/2550 1813(2)/2550 1474(2)/2546
ผลิตเพลาขับล้อหลัง
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ผลิตชิ้นส่ วนโลหะขึ้นรู ป

ชุบแข็ง

ผลิตชิ้นส่ วน
เหล็กหล่อ

บริษัทฯ

บริษัทย่ อย

บัตรส่ งเสริมเลขที่
1449(2)/2548 1221(2)/2549 1395(2)/2550 7007(2)/2550 1813(2)/2550 1474(2)/2546
สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
1. ได้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คล
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
เป็ นจํานวนไม่เกินจํานวนเงินลงทุน
โ ด ย ไ ม่ ร ว ม ค่ า ที่ ดิ น แ ล ะ ทุ น
หมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่
วันที่ เริ่ ม มี รายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น
2. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สํา หรั บ กํา ไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิ บของ
อัตราปกติ มีกาํ หนดระยะเวลาห้าปี
นับจากวันที่พน้ กําหนดระยะเวลาที่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

3. ได้รั บ อนุ ญ าตให้ หั ก ค่ า ขนส่ ง ค่ า
ไฟฟ้ าและค่ า ประปาสองเท่ า ของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็ นระยะเวลาสิ บ
ปี นับ แต่ วนั ที่ เริ่ ม มี รายได้จ ากการ
ประกอบกิจการนั้น

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

4. ได้รั บ อนุ ญ าตให้ หั ก เงิ น ลงทุ น ใน
การติ ด ตั้ง หรื อ ก่ อ สร้ า งสิ่ ง อํา นวย
ความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของเงิน
ลงทุ น นอกเหนื อไปจากการหักค่า
เสื่ อมราคาตามปกติ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

5. ได้รั บ ยกเว้น อากรขาเข้า สํ า หรั บ
วัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที่ตอ้ งนําเข้า
มาจากต่ า งประเทศเพื่ อ ใช้ใ นการ
ผลิตเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลา
ห้าปี นับแต่วนั นําเข้าครั้งแรก

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

-

-

-

6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของ
ที่ นําเข้ามาเพื่อส่ งกลับออกไปเป็ น
ระยะเวลาห้ า ปี นับ แต่ ว นั ที่ นํา เข้า
ครั้งแรก

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

-

-

-
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รายได้ของบริ ษทั ฯสําหรับปี จําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550

รายได้
รายได้จากการขาย
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้

2549

กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
การลงทุน

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน

894,193,862
12,696,679
906,890,541

883,115,744
26,176,567
187,233,723
1,096,526,034

รวม

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ ม
การลงทุน

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน

รวม

1,777,309,606
26,176,567
199,930,402
2,003,416,575

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

776,400,336
11,101,126
236,504,089
1,024,005,551

1,551,144,281
11,101,126
254,165,483
1,816,410,890

25. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญ
ที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
26. จํานวนและค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้ นปี (คน)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับปี (ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2550
2549
1,935
1,567
665.5
537.3

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
518
482
262.8
214.3

27. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ทั ฯ บริ ษ ัท ย่อ ยสองแห่ ง และพนัก งานได้ร่ ว มกัน จดทะเบี ย นจัด ตั้ง กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดยบริ ษทั อเมริ กนั
อินเตอร์เนชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในระหว่า งปี 2550 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยสองแห่ ง ได้จ่ า ยเงิ น สมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พเป็ นจํานวน 7.6 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 3.7 ล้านบาท) ซึ่ งได้รวมอยู่ใน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
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28. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันดังนี้
28.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ ยวกับการซื้ อที่ดิน การก่อสร้ างโรงงานและการซื้ อเครื่ องจักรจํานวนเงิน
67.3 ล้านบาท และ 4.1 ล้านเยน (2549: 71.5 ล้านบาท และ 141.9 ล้านเยน)
28.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตมีจาํ นวนดังต่อไปนี้
ล้านบาท
จ่ายชําระภายใน:
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
หลังจาก 5 ปี

22.9
35.3
2.9

28.3 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
งานกลึ งโดยบริ ษทั ฯต้องจ่ ายค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้ อยละ 1.5 ของยอดขายหักต้นทุนวัตถุดิบสําหรับ
สิ นค้าที่บริ ษทั ฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2553 และบริ ษทั ฯมีสิทธิ ต่อสัญญาได้อีก
เป็ นระยะเวลา 5 ปี
28.4 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ คกับบริ ษทั อีกแห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตเหล็กทุบขึ้นรู ปโดยบริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้ อยละ 3 ของยอดขายหักต้นทุนวัตถุดิบ
สําหรับสิ นค้าที่บริ ษทั ฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ.5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ฯมีสิทธิ ต่อสัญญา
ได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
28.5 บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งใน
ต่างประเทศเพื่อผลิตสิ นค้าหลักของบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็ นรายเดือนในอัตรา
เดือนละ 15,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา สัญญามีอายุ 6 ปี โดยจะสิ้ นสุ ดในปี 2551 ต่อมาในระหว่าง
ั ญาขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างเจรจากับคู่สญ
ั ญาดังกล่าว
ปี ปัจจุบนั คู่สญ
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28.6 บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั
แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิ ตงานกลึ งโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ ายค่าธรรมเนี ยมในอัตรา
ร้อยละ 1.5 ของยอดขายหักต้นทุนวัตถุดิบสําหรับสิ นค้าที่บริ ษทั ย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดย
สิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
28.7 บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ ง
หนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานหล่อโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็ นรายเดือนใน
อัตราเดื อนละ 1 ล้านเยน สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2553 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ต่อสัญญาได้อีก
เป็ นระยะเวลา 5 ปี
29. หนังสื อคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีหนังสื อคํ้าประกันที่ ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงิน 10.8 ล้านบาท และ 24.3 ล้านบาท ตามลําดับ (2549: 2.4 ล้านบาทและ 13.4 ล้านบาท
ตามลําดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันในการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
30. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิ จการหลักในส่ วนงานธุ รกิ จเดี ยวคือผลิ ตและจําหน่ ายชิ้ นส่ วนรถยนต์
โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์โดยส่ วนใหญ่ตามที่แสดงไว้
ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
31. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 48
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงิ นสด ลู กหนี้ ก ารค้า เงิ นให้กู้ยืม เงิ น ลงทุ น เงิ น กู้ยืมระยะสั้นและเงิ นกู้ยืมระยะยาว บริ ษทั ฯมี ความเสี่ ย งที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่
มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความ
เสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย
และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดนับจากวันที่
ในงบดุล ถึงวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันที่ครบกําหนด (แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)
- เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร
ที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
หนีส้ ิ นทางการเงิน
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
- เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยาว

รวม

0% - 1%

-

-

213.1

1%

-

-

15.0
228.1

-

-

-

-

19.9
111.1
10.8

-

2,103.6
2,245.4

MOR, MLR-0.5%
5.25% - 6.92%
2.55% - 8.58%
MLR-1.75% MLR-1.25%, 5.8%
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4.0

6.8

19.9
111.1
-

42.0
46.0

51.0
57.8

2,010.6
2,141.6

0.6

213.7

0.6

15.0
228.7

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
- รายการเทียบเท่าเงินสด
(ไม่รวมเงินสด)
- เงินลงทุนชัว่ คราว - เงินฝากธนาคาร
ที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
- เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย

หนีส้ ิ นทางการเงิน
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยาว

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

รวม

0% - 1%

-

-

69.2

1%
MLR - 1.75% MLR - 1%

-

-

15.0

-

15.0

-

-

861.1
945.3

-

861.1
945.4

-

-

9.5

-

1,703.4
1,712.9

2.55% - 8.58%
MLR - 1.75% MLR - 1.25%

3.3
-

6.2
-

3.3

6.2

1,703.4
1,703.4

0.1

0.1

69.3

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขายสิ นค้า
และการกูย้ ืมหรื อให้กูย้ ืมเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตรา
ั ญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
ต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน

สิ นทรัพย์ทาง
การเงิน
(ล้าน)
0.3
32.5

หนี้สินทาง
การเงิน
(ล้าน)
4.0
63.1
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อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.72
0.30

ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ การค้า เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้
อื่ น ฝ่ ายบริ ห ารควบคุ ม ความเสี่ ย งนี้ โ ดยกําหนดให้มี น โยบายและวิธี ก ารในการควบคุ มสิ นเชื่ อ ที่ เ หมาะสม
นอกจากนี้ ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ที่มีฐานะด้านการชําระหนี้ดี บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ
มูลค่ ายุตธิ รรม
วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยขึ้ นอยู่กับลักษณะของเครื่ อ งมื อทางการเงิ น
ในกรณี ของเครื่ องมือทางการเงินที่มีการซื้ อขายในตลาด มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด แต่หาก
ไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินจะกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การ
วัดมูลค่าที่เหมาะสม เช่น การคํานวณมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสด เป็ นต้น
เนื่องจากสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น เงินให้กยู้ มื และ
เงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบดุล
32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
นอกจากการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญชี ต ามที่ ก ล่ าวในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 4 ซึ่ ง มี
ผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว บริ ษทั ฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชี
บางรายการในงบการเงิ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชี ใ นงวดปั จ จุ บ ัน ซึ่ ง ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ กํา ไรสุ ท ธิ ห รื อ ส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้น นอกเหนื อ ไปจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าว
33. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551
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