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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

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

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

2.  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และการ
แสดงรายการในงบการเงินไดท้าํข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี       
14 กนัยายน 2544 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3.  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 ของ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี โดยบริษทัฯไดล้งทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ใน
ระหวา่งปี 2550 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 

 อตัราร้อยละของ  
บริษทัยอ่ย การถือหุน้โดยบริษทัฯ ลกัษณะธุรกิจ 

 2550 2549  
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 100 100 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 100 100 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 100 - ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์
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  สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 คิด
เป็นจาํนวนประมาณร้อยละดงัน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 สินทรัพยร์วมของ รายไดร้วมของ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ในงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

 2550 2549 2550 2549 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 29.24 29.20 38.61 37.30 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 30.25 34.27 26.48 26.24 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 11.79 - 5.38 - 

  ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดต้ดัออกจากงบการเงิน
รวมน้ีแลว้ ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้ ผลต่าง
ท่ีเหลือจะตดัจาํหน่ายภายในระยะเวลา 15 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีเขา้ซ้ือหุน้ในบริษทัยอ่ย 

  บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตาม
วิธีราคาทุน 

4. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีเกีย่วกบัการบันทกึเงนิลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึก      
เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีส่วนไดเ้สียเป็นวิธีราคาทุน ตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงกาํหนดให้เงินลงทุนใน       
บริษทัย่อย เงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั และเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการตอ้ง
แสดงตามวิธีราคาทุน 

  ในการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว บริษทัฯได้ปรับยอ้นหลงังบการเงินเฉพาะกิจการงวด
ก่อนท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวา่บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตาม
วิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหบ้ริษทัฯมีกาํไรสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 ลดลงเป็นจาํนวน 310 ลา้นบาท (1.03 บาทต่อหุน้) และ 170 ลา้นบาท 
(0.57 บาทต่อหุ้น) ตามลาํดบั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้     
“ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการแลว้ 



-  3  - 

  ทั้ งน้ีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว มีผลกระทบเฉพาะต่อรายการบญัชีท่ีเก่ียวข้องกับ        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น โดยไม่ไดมี้ผลกระทบต่องบการเงินรวมแต่อยา่งใด 

5. การประกาศใช้มาตรฐานการบญัชีใหม่ 

  สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 9/2550 ฉบบัท่ี 38/2550 และฉบบัท่ี 62/2550 
เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชี โดยใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชีใหม่ดงัต่อไปน้ี 

ก) มาตรฐานการบญัชีทีม่ีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบนั 

 ฉบบัท่ี 44 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบบัท่ี 45 (ปรับปรุง 2550) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
 ฉบบัท่ี 46 (ปรับปรุง 2550) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

 มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2550 เป็นตน้ไป ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบาย
การบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 44 ฉบบัปรับปรุงใหม่ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 4 

ข) มาตรฐานการบญัชีทีย่งัไม่มีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบนั 

ฉบบัท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี  การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 51   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชีฉบบั
ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีฉบบั
ดงักล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกจิ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) กาํหนดใหบ้ริษทัฯไม่ตอ้งตดัจาํหน่ายค่าความนิยม
จากการรวมธุรกิจอีกต่อไป แต่บริษทัฯตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม และแสดงค่าความนิยม
ดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม โดยใหถื้อปฏิบติัสาํหรับค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจซ่ึงมี
ขอ้ตกลงตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป ส่วนค่าความนิยมท่ีรับรู้ก่อนหนา้น้ี บริษทัฯสามารถใช้
วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป โดยหยุดตดัจาํหน่ายค่าความนิยมแต่ตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม 
โดยเร่ิมตั้งแต่งวดปีบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551 

6. นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 

 6.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

 6.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใช ้
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6.3 ลูกหนีก้ารค้า 

   ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดยพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในการเกบ็หน้ีและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีในงบดุล   

6.4 สินค้าคงเหลอื 

   สินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ี          
จะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ตน้ทุนสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างผลิตรวมตน้ทุนของวตัถุดิบ 
ค่าแรงทางตรงและค่าใชจ่้ายโรงงาน  

   วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

   สาํรองเผือ่การลดมูลค่าสินคา้จะตั้งข้ึนสาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ 

 6.5 เงนิลงทุน 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

  เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึก
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียน้ีเงินลงทุนจะถูกบนัทึกคร้ังแรกในราคาทุนท่ีซ้ือมาและจะถูกปรับดว้ยส่วน
ไดเ้สียในผลการดาํเนินงานแต่ละปีของบริษทัร่วม 

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไปซ่ึงแสดงใน 
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

6.6 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

   ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่หัก         
ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 
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   บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรในราคาทุน ณ วนัท่ีได้
สินทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจกัร 
โดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัให้
มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพ่ือมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบดุลแตกต่างจาก
มูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคญั ยกเวน้ท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดป้รับปรุงผลจากการใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั
ดงักล่าวในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 แลว้ 

   บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

  - บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุล อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพย์
นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร
ขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพ่ิมจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงได้
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนปีก่อนแลว้ 

  - บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใชจ่้าย
ในงบกาํไรขาดทุน อยา่งไรกต็าม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของ
บญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคา
ใหม่จะถูกนาํไปหกัออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ไม่เกินจาํนวนซ่ึงเคยตีราคา
เพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์ายการเดียวกนั และส่วนท่ีเกินจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

   ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ของสินทรัพย ์โดยวิธี
เส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 20 - 30 ปี 20 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัร 5 - 18 ปี 5 - 18 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์โรงงาน 5 ปี 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 5 ปี 
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   ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง 

   ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ท่ีรวมอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยใชวิ้ธีเส้นตรงตาม
อายุการใชง้านท่ีเหลืออยู่ โดยกรณีสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาลดลง ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาท่ีตีใหม่ 
ส่วนกรณีสินทรัพยท่ี์ตีราคาเพิ่มข้ึน ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุน 

   ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีตีราคาเพิ่มตดัจาํหน่ายไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์น
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 6.7  ต้นทุนการกู้ยมื 

  ดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดจากเงินกูย้มืท่ีนาํไปใชใ้นโครงการก่อสร้างอาคารไดน้าํไปรวมเป็นราคาทุนของ
อาคารจนกว่าอาคารนั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ดอกเบ้ียจ่ายดงักล่าวประกอบดว้ย
ดอกเบ้ียท่ีจ่ายจริงหักดว้ยรายไดจ้ากการนาํเงินกูน้ั้นไปลงทุนชัว่คราว สาํหรับเงินกูท่ี้กูม้าโดยเฉพาะเพ่ือ
สร้างอาคาร  

 6.8 สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

  สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานแสดงตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

6.9 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนและค่าตดัจําหน่าย 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท่ี์   
ไม่มีตวัตนคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 ปี 
ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 6.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่ง
เป็นสาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผน
และควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
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6.11 สัญญาเช่าการเงิน 

  สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบั 
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะ
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 6.12 เงนิตราต่างประเทศ 

   รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิด
รายการ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบดุลแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล  

   กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

6.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

  ทุกวนัท่ีในงบดุล บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยข์อง
บริษทัฯและบริษทัย่อยดอ้ยค่าลงหรือไม่ หากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการ
ประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์และหากพบว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูล
ค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะลดมูลค่าของสินทรัพยน์ั้นลงใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืน และรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุน มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยห์มายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นแลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

 6.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 6.15 ภาษเีงนิได้ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 
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 6.16 สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

   ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินงวดบญัชี กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดงักล่าวจะ
ถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวิธี
เส้นตรงตามอายขุองสญัญา 

 6.17 การใช้ประมาณการทางบญัชี 

  ในการจดัทาํงบการเงินตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใช้
การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณไว ้

7. เงนิลงทุนช่ัวคราว - เงนิฝากธนาคารทีม่ีข้อจํากดัในการใช้ 

  เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการใช้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 เป็นเงินฝากในบัญชีจัดการดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเงินประกนัสาํหรับค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือท่ี
จะตอ้งจ่ายตามสัญญาซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ในระยะเวลา 6 เดือน 
นบัแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2550 

8. ลูกหนีก้ารค้า 

  ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ี
ถึงกาํหนดชาํระ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 39,865,706 29,297,434 2,724,940 2,811,028 
 เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน 10,207,324 32,753,529 - - 

รวม 50,073,030 62,050,963 2,724,940 2,811,028 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 843,266,400 711,615,878 365,272,239 299,980,912 
 เกินกาํหนดชาํระ     
    ไม่เกิน 3 เดือน 3,939,610 8,829,432 -          3,529,910 
    มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 55,655 2,035,653 - - 
    มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4,723,915 4,723,915 - - 

รวม 851,985,580 727,204,878 365,272,239 303,510,822 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,723,915) (4,723,915) - - 

สุทธิ 847,261,665 722,480,963 365,272,239 303,510,822 

9. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายการกาํหนดราคา

 2550 2549  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

ขายสินคา้ 140.6 151.3 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม            
ร้อยละ 15-25 (2549: ราคาทุนบวก
กาํไรส่วนเพ่ิม ร้อยละ 10-20) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจกา นโยบายการกาํหนดราคา

 2550 2549  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย    
ค่าสาธารณูปโภครับ 13.7 13.2 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ดอกเบ้ียรับ 54.1 48.4 ร้อยละ 4.5, MOR, MLR-1%, MLR-

1.25% และ MLR-1.75% ต่อปี 
รายไดค้่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ 99.9 97.6 ราคาใกลเ้คียงทุน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจกา นโยบายการกาํหนดราคา

 2550 2549  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย    
ขายเศษจากการผลิต 5.9 4.4 ราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้ 5.1 4.8 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิมเฉล่ีย   

ร้อยละ 15-30 
ค่าเช่าจ่าย - 1.2 ค่าเช่าเดือนละ 0.10 ลา้นบาท 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 2.2 2.6 ราคาใกลเ้คียงทุน 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 8.3 4.0 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพ่ิม            

ร้อยละ 15-25 (2549: ราคาทุนบวก
กาํไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 10-20) 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 808,243  808,004 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - - 2,996 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 48,013,180 61,944,177 1,916,697 2,000,028 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์   
   เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,059,850 106,786 - - 

 50,073,030 62,050,963 2,724,940 2,811,028 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 2,866,185 3,230,184 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 761,409 15,642,825 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 671,112 - 

 - - 4,298,706 18,873,009 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย     
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - - 43,000,000 

 - - - 43,000,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 478,055,600 498,510,600 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 383,000,000 463,000,000 

 - - 861,055,600 961,510,600 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 17,292 108,117 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 801,044 1,249,879 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตทแซนด ์จาํกดั - 25,380 - - 

 - 25,380 818,336 1,357,996 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 10,625 - 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 628,990 - 

 - - 639,615 - 

  ในระหวา่งปี 2550 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ในระหว่างปี 

 31 ธนัวาคม 2549 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2550 

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

 43,000,000 - (43,000,000) - 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ในระหว่างปี 

 31 ธนัวาคม 2549 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2550 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย     
   บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว     
      อุตสาหกรรม จาํกดั 498,510,600 114,000,000 (134,455,000) 478,055,600 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 463,000,000 - (80,000,000) 383,000,000 

 961,510,600 114,000,000 (214,455,000) 861,055,600 

  เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2550 จาํนวน 317 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 8 ปี จ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 เงินใหกู้ย้มืคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี สาํหรับปีท่ี   1 - 3 
หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน ในระหว่างปี 2550  บริษทัฯได้
ตกลงแกไ้ขสัญญาเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวโดยเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราร้อยละ MLR-1.75% ต่อปี เงินให้
กูย้มืระยะยาวคงเหลือจาํนวน 9 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 3 ปี จ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส เร่ิม
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549 ถึงเดือนมิถุนายน 2551 เงินให้กูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR-1% ต่อปี โดยมี
กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน และเงินใหกู้ย้มืระยะยาวคงเหลือ 152 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี จ่าย
ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนกนัยายน 2554 เงินให้กูย้ืมคิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ MLR-1.25% ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จาํกดั คงเหลือ ณวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 
จาํนวน 383 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 9 ปี จ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2547 ถึงเดือนมีนาคม 2555 เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี สาํหรับปีท่ี 1 - 3 หลงัจาก
นั้นคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน ในระหว่างปี 2550 บริษทัฯไดต้กลง
แกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้ืมดงักล่าว โดยขยายเวลาการชาํระคืนเงินตน้ออกไปอีก 6 เดือน และเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นอตัราร้อยละ MLR-1.75% ต่อปี 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในปี 2550 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินเดือน ค่าเบ้ียประชุมและเงินบาํเหน็จให้แก่ กรรมการและ
ผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 7.7 ลา้นบาท (เฉพาะกิจการ: 6.8 ลา้นบาท) (2549:  7.0 ลา้นบาท เฉพาะกิจการ: 6.3   
ลา้นบาท) 
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10. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
วตัถุดิบ 159,167,567 186,719,485 67,104,464 66,713,644 
งานระหวา่งผลิต 78,347,038 75,386,336 21,534,118 28,603,188 
สินคา้สาํเร็จรูป 55,597,605 72,705,871 14,024,277 22,688,093 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 103,082,544 97,905,253 50,806,309 51,793,704 
สินคา้ระหวา่งทาง 61,537,093 34,005,469 2,993,336 112,085 

รวม 457,731,847 466,722,414 156,462,504 169,910,714 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้ (9,809,519) (5,305,923) (3,796,034)      (1,019,533) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 447,922,328 461,416,491 152,666,470 168,891,181 

11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 - 196,034 - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   1,252,018 1,055,984 

  เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัฯซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ทั้งหมดจาํนวน 15 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
จากผูถื้อหุ้นเดิมในราคาหุน้ละ 11 บาท รวมเป็นเงิน 165 ลา้นบาท บริษทัฯไดรั้บโอนหุ้นดงักล่าวและชาํระเงิน 
ค่าหุน้จาํนวน 150 ลา้นบาท ในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2550 และบริษทัฯไดน้าํเงินค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือจาํนวน 15 ลา้น
บาท ฝากไวใ้นบญัชีจดัการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) เพื่อเป็นเงินประกนัสําหรับค่า
หุ้นส่วนท่ีเหลือท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาซ้ือเงินลงทุนดงักล่าวในระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 
2550 และในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2551 บริษทัฯไดต้กลงกบัคู่สญัญาโดยปรับลดราคาซ้ือเป็นจาํนวน 4 ลา้นบาท  
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  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีลงทุนและเงินสดจ่ายสุทธิในการซ้ือบริษทัยอ่ยเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  267 
ลูกหน้ีการคา้  149,164 
สินคา้คงเหลือ  15,290 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  499,447 
สินทรัพยอ่ื์น  12,123 

สินทรัพยร์วม  676,291 

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

หน้ีสินรวม  (533,704) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิ  142,587 
ค่าความนิยม  18,447 

ราคาซ้ือ  161,034 
หกั:  เงินสดของบริษทัยอ่ย  (266) 
 ค่าหุน้คา้งจ่าย  (11,066) 

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ย  149,702 

  ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจจํานวนประมาณ 18 ล้านบาท ตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงเป็น
ระยะเวลา 15 ปี 

  นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯ
เพิ่มทุนในบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 35 ลา้นบาท และบริษทัฯไดเ้พ่ิมทุน
ในบริษทัดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2550 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษทัฯไดจ้าํนาํหุ้นของบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 
จาํนวน 15 ลา้นหุน้ ไวก้บัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ท่ีบริษทัยอ่ยไดรั้บจากธนาคารดงักล่าว 
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12. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 

      งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึน ทุน   มูลค่าตามบญัชี 
บริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ ชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ ราคาทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

    2550 2549 2550 2549 2550 2549 

    ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั สมบูรณ์         
   หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั         
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท ผลิตและจาํหน่าย        
   แซนด ์จาํกดั    ทรายเคลือบพลาสติก         
    และทรายอบแหง้ ไทย 72,000 21.25 21.25 15,300 15,300 27,440 27,584 
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั           
  บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั          
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย         
    อะไหล่รถ ไทย 150,000 20.00 20.00 30,807 30,807 65,026 50,624 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม      46,107 46,107 92,466 78,208 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก  
บริษทั เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปี เงินปันผลรับระหวา่งปี 

 2550 2549 2550 2549 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั (144) 7,302 - 1,530 
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั 15,260 2,688 858 2,246 

รวม  15,116 9,990 858 3,776 

  มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2550 คาํนวณจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2550 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั
ดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

  มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 คาํนวณ
จากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
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  ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

     กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม รายไดร้วมสาํหรับปี สาํหรับปี 

บริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท            
 แซนด์ จาํกดั 72 72 236 258 106 128 196 216 (1) 12 
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั 150 150 1,637 1,439 1,313 1,185 1,794 1,398 75 15 

13. เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ ราคาทุน 

   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 

14. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  

 งบการเงนิรวม 

(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน 

  ส่วนปรับปรุง     งาน  
  ท่ีดิน อาคาร  เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  ระหวา่ง  
  และส่ิง  อุปกรณ์ และอุปกรณ์  ก่อสร้าง /  
 ท่ีดิน ปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร โรงงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่   
31 ธนัวาคม 2549 680,395,868 426,988,396 2,387,996,247 301,567,712 65,241,334 33,802,698 149,033,401 4,045,025,656 
ส่วนเพ่ิมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 33,100,000 83,262,567 425,319,674 23,575,462 6,093,385 1,253,094 939,000 573,543,182 
ซ้ือเพ่ิม 68,992,932 12,795,320 19,937,899 29,626,840 7,060,650 7,893,000 347,679,435 493,986,076 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (5,938,332) (29,144,773) (19,271,067) (3,442,337) (7,349,918) (20,052,056) (85,198,483) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 135,286,803 151,734,298 15,479,325 372,759 - (302,873,185) - 

31 ธนัวาคม 2550 782,488,800 652,394,754 2,955,843,345 350,978,272 75,325,791 35,598,874 174,726,595 5,027,356,431 
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 งบการเงนิรวม 

(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน 

  ส่วนปรับปรุง     งาน  
  ท่ีดิน อาคาร  เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  ระหวา่ง  
  และส่ิง  อุปกรณ์ และอุปกรณ์  ก่อสร้าง /  
 ท่ีดิน ปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร โรงงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2549 - 129,531,580 782,799,696 183,087,765 52,636,135 23,792,426 - 1,171,847,602 
ส่วนเพ่ิมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 11,573,567 51,359,185 6,433,828 4,087,097 642,453 - 74,096,130 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 21,037,230 222,497,540 41,089,079 9,388,820 3,887,461 - 297,900,130 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม - 3,009,466 49,074,403 - - - - 52,083,869 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย/         
   ตดัจาํหน่าย - (582,964) (27,797,270) (15,366,466) (3,346,541) (7,349,904) - (54,443,145) 

31 ธนัวาคม 2550 - 164,568,879 1,077,933,554 215,244,206 62,765,511 20,972,436 - 1,541,484,586 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 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 ธนัวาคม 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 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      
2549  234,591,234 

2550    297,900,130 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน 

  ส่วนปรับปรุง     งาน  
  ท่ีดิน อาคาร  เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  ระหวา่ง  
  และส่ิง  อุปกรณ์ และอุปกรณ์  ก่อสร้าง /  
 ท่ีดิน ปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร โรงงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่  
31 ธนัวาคม 2549 90,141,438 138,987,379 1,096,442,248 73,105,557 23,411,764 12,046,971 18,054,346 1,452,189,703 
ซ้ือเพ่ิม - 374,870 2,734,048 2,490,367 3,307,361 7,893,000 74,189,025 90,988,671 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,631,125) (5,564,573) (262,638) (2,032) (6,544,098) (14,004,466) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 2,406,013 32,926,761 166,903 192,788 - (35,692,465) - 

31 ธนัวาคม 2550 90,141,438 141,768,262 1,130,471,932 70,198,254 26,649,275 19,937,939 50,006,808 1,529,173,908 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาท่ีตีใหม่ สินทรัพยซ่ึ์งแสดงตามราคาทุน 

  ส่วนปรับปรุง     งาน  
  ท่ีดิน อาคาร  เคร่ืองมือและ เคร่ืองตกแต่ง  ระหวา่ง  
  และส่ิง  อุปกรณ์ และอุปกรณ์  ก่อสร้าง /  
 ท่ีดิน ปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร โรงงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
31 ธนัวาคม 2549 - 25,189,561 273,281,417 34,629,312 9,903,203 4,239,453 - 347,242,946 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 6,273,256 109,972,807 11,846,515 5,470,983 2,893,939 - 136,457,500 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม - 487,599 10,852,429 - - - - 11,340,028 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย/         
   ตดัจาํหน่าย - - (1,631,118) (5,292,643) (252,208) (2,031) - (7,178,000) 

31 ธนัวาคม 2550 - 31,950,416 392,475,535 41,183,184 15,121,978 7,131,361 - 487,862,474 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 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 ธนัวาคม 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 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      
2549   122,949,448 

2550   136,457,500 

  ในเดือนกรกฎาคม 2546 บริษทัฯได้จัดให้มีการประเมินราคาท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจักรใหม่โดย              
ผูป้ระเมินราคาอิสระและไดบ้นัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาประเมินใหม่ โดยบนัทึกส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 
138.1 ลา้นบาท ในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นและบนัทึกส่วนท่ีลดลง
จาํนวนประมาณ 40.4 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน เกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินราคาขา้งตน้ใชเ้กณฑ์
ราคาตลาด (Market Approach) สาํหรับท่ีดิน และเกณฑร์าคาเปล่ียนแทน (Replacement Cost) สาํหรับอาคาร  
และเคร่ืองจกัร 

  หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 จะเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ท่ีดิน 291,167,115 189,074,183 78,068,188 78,068,188 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและ 
 ส่ิงปลกูสร้างอ่ืน 

 
437,029,386 

 
243,650,862 

 
100,274,264 

 
103,766,637 

เคร่ืองจกัร 1,669,762,411 1,347,974,767 673,352,532 747,664,539 
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  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดั       
ค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน 
318.6 ลา้นบาท และ 346.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั (งบเฉพาะกิจการ: จาํนวนเงิน 22.4 ลา้นบาท และ 19.4 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้ าประกนัสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

  บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาตน้ทุนเดิม หากบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาท่ีตีใหม่ กาํไรสุทธิสาํหรับปี 2550 และ 
2549 และกาํไรต่อหุน้จะเปล่ียนแปลงเป็นดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 539.1 397.5 272.4 262.3 
กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 1.80 1.32 0.91 0.87 

15. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดาํเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2550 2549 
ท่ีดิน 107,779,100 107,779,100 
หอ้งชุด - 1,140,805 

รวมสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 107,779,100 108,919,905 

  โฉนดท่ีดินของบริษทัยอ่ยไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม  โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2550 4,787,169  547,234 
ซ้ือเพิ่ม 2,195,652  1,259,635 
ค่าตดัจาํหน่าย (2,274,877) (229,696) 

สุทธิ 4,707,944 1,577,173 

17. เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

  (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม 
 (ร้อยละต่อปี) 2550 2549 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 4,930,185 799,124 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR-0.5% 15,000,000 - 
รวม  19,930,185 799,124 

  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร
บางส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสองแห่งและคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยค์ ํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร
ส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง และการจาํนาํหุน้บางส่วนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

18. เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - ทรัสต์รีซีท 

  เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 ถึง 6.92 ต่อปี และคํ้าประกนัโดยการจาํนาํสินคา้บางส่วน
ของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงและโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสองแห่ง และคํ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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19. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย เง่ือนไข งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ร้อยละ) การชาํระคืน 2550 2549 2550 2549 

1 ปีท่ี 1-3 อตัราร้อยละ 4.5 ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายงวด     
 หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ งวดละ 3 เดือน ตั้งแต่ปี      
 MLR และตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2547 ถึง 2556     
 2550 เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย      
 เป็นอตัราร้อยละ MLR-1.75% ต่อปี  1,493 1,750 1,493 1,750 
2 ปีท่ี 1-2 อตัราร้อยละ MLR-1.25% ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่      
 ต่อปี หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียใน ปี 2549 ถึง 2553     
 อตัราร้อยละ MLR-1% ต่อปี  58 82 58 82 
3 MLR-1.25% ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่     
  ปี 2549 ถึง 2554 152 25 152 25 
4 ปีท่ี 1-2 อตัราร้อยละ MLR-1% ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่      
 หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ ปี 2550 ถึง 2556     
 MLR-0.5% ต่อปี  308 - - - 
5 อตัราร้อยละ 5.8 ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่     
  ปี 2550 ถึง 2552 93 - - - 

 รวม  2,104 1,857 1,703 1,857 
 หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (421) (298) (332) (298) 

 เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ  1,683 1,559 1,371 1,559 

  สัญญากู้ยืมของบริษทัฯได้ระบุให้ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขระหว่างการใช้สินเช่ือ เช่น การลงทุนหรือ      
ให้กูย้ืมจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากธนาคารก่อน การก่อหน้ีเพิ่ม และการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ี
ธนาคารกาํหนด เป็นตน้  

  สัญญากูย้ืมของบริษทัย่อยไดร้ะบุให้ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขระหว่างการใชสิ้นเช่ือ เช่น การลงทุนหรือ   
ให้กูย้ืมจะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากธนาคารก่อน การก่อหน้ีเพิ่ม การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน นอกจากน้ี 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีข้อจํากัดว่าจะจ่ายเงินปันผลได้ต่อเม่ือไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหน้ีต่อทุน 
ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีธนาคารกาํหนด  

  สัญญากูย้ืมคํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยและกรรมการบางท่านของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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20. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 

  ในระหวา่งปี 2550 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ - บริษทัฯ 

(หน่วย: บาท) 

   อาคารและ   
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2550 12,073,250 10,031,181 75,496,292 97,600,723 
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - (487,599) (10,852,429) (11,340,028) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2550 12,073,250 9,543,582 64,643,863 86,260,695 

 ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ - บริษทัย่อย 

(หน่วย: บาท) 

   อาคารและ   
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน เคร่ืองจกัร รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2550 479,248,435 43,774,773 181,725,492 704,748,700 
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - (2,521,866) (38,221,975) (40,743,841) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2550 479,248,435 41,252,907 143,503,517 664,004,859 

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น
เงินปันผลได ้

21. เงนิปันผลจ่าย 

(หน่วย: บาท) 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

เงินปันผลประจาํปี 2548 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 24 เมษายน 2549 75,000,000 0.25 

เงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับปี 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2549 60,000,000 0.20 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2549  135,000,000 0.45 
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(หน่วย: บาท) 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
เงินปันผลประจาํปี 2549 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 24 เมษายน 2550 90,000,000 0.30 
เงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับปี 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2550 90,000,000 0.30 
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2550  180,000,000 0.60 

22. สํารองตามกฎหมาย 

  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมาย
ดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

23. ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับปีคาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 25 จากกาํไรของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนของบริษทัฯ และอตัราร้อยละ 30 สําหรับกาํไรสุทธิของบริษทัย่อยหลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการ
สาํรองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี  

24. การส่งเสริมการลงทุน 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสองแห่งไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชนท์างภาษีท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

 บริษัทฯ บริษัทย่อย 

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1449(2)/2548 1221(2)/2549 1395(2)/2550 7007(2)/2550 1813(2)/2550 1474(2)/2546 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ผลิตเพลาขบัลอ้หลงั ผลิตช้ินส่วนโลหะข้ึนรูป ชุบแขง็ ผลิตช้ินส่วน
เหลก็หล่อ 
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 บริษัทฯ บริษัทย่อย 

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1449(2)/2548 1221(2)/2549 1395(2)/2550 7007(2)/2550 1813(2)/2550 1474(2)/2546 
สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ       

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นจาํนวนไม่เกินจาํนวนเงินลงทุน
โ ด ย ไ ม่ ร ว ม ค่ า ท่ี ดิ น แ ล ะ ทุ น
หมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบ
กิจการนั้น 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

2. ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
สําหรับกําไรสุทธิท่ีได้รับจากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนในอตัราร้อยละหา้สิบของ
อตัราปกติมีกาํหนดระยะเวลาห้าปี 
นบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ี
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง  ค่า
ไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของ
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นระยะเวลาสิบ
ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการ
ประกอบกิจการนั้น 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนใน
การติดตั้ งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวย
ความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของเงิน
ลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่า
เส่ือมราคาตามปกติ 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับ
วตัถุดิบและวสัดุจาํเป็นท่ีตอ้งนาํเขา้
มาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการ
ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา
หา้ปี นบัแต่วนันาํเขา้คร้ังแรก 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ - - - 

6. ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับของ
ท่ีนําเขา้มาเพ่ือส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลาห้าปี นับแต่วนัท่ีนําเข้า
คร้ังแรก 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ - - - 
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  รายไดข้องบริษทัฯสําหรับปีจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและกิจการท่ีไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 

 กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ได ้  กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ได ้  
 การส่งเสริม รับการส่งเสริม  การส่งเสริม รับการส่งเสริม  
 การลงทุน การลงทุน รวม การลงทุน การลงทุน รวม 

รายได ้
รายไดจ้ากการขาย       
  -  ในประเทศ 894,193,862 883,115,744 1,777,309,606 774,743,945 776,400,336 1,551,144,281 
  -  ต่างประเทศ - 26,176,567 26,176,567 - 11,101,126 11,101,126 
รายไดอ่ื้น 12,696,679 187,233,723 199,930,402 17,661,394 236,504,089 254,165,483 

รวมรายได ้ 906,890,541 1,096,526,034 2,003,416,575 792,405,339 1,024,005,551 1,816,410,890 

25. กาํไรต่อหุ้น 

  กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญั
ท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

26. จํานวนและค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
จาํนวนพนกังาน ณ วนัส้ินปี (คน) 1,935 1,567 518 482 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานสาํหรับปี (ลา้นบาท) 665.5 537.3 262.8 214.3 

27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัฯ บริษัทย่อยสองแห่งและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตาม
พระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหใ้นอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั อเมริกนั 
อินเตอร์เนชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ในระหว่างปี 2550 บริษทัฯและบริษทัย่อยสองแห่งได้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนสํารองเล้ียงชีพเป็นจาํนวน 7.6 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 3.7 ลา้นบาท) ซ่ึงไดร้วมอยู่ใน
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 
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28. ภาระผูกพนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 และ 2549 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

 28.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน การก่อสร้างโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัรจาํนวนเงิน 
67.3 ลา้นบาท และ 4.1 ลา้นเยน (2549: 71.5 ลา้นบาท และ 141.9 ลา้นเยน) 

28.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตมีจาํนวนดงัต่อไปน้ี 

 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน:  
     1 ปี 22.9 
     2 ถึง 5 ปี 35.3 
     หลงัจาก 5 ปี 2.9 

28.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิต
งานกลึงโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขายหักตน้ทุนวตัถุดิบสําหรับ
สินคา้ท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2553 และบริษทัฯมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้ก
เป็นระยะเวลา 5 ปี 

28.4 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตเหล็กทุบข้ึนรูปโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของยอดขายหักตน้ทุนวตัถุดิบ
สาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอาย.ุ5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัฯมีสิทธิต่อสัญญา
ไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 28.5 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงใน
ต่างประเทศเพ่ือผลิตสินคา้หลกัของบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอตัรา
เดือนละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สัญญามีอายุ 6 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2551 ต่อมาในระหว่าง         
ปีปัจจุบนัคู่สญัญาขอเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างเจรจากบัคู่สญัญาดงักล่าว 
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28.6 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทั
แห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัรา    
ร้อยละ 1.5 ของยอดขายหกัตน้ทุนวตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ 5 ปี โดย
ส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

28.7 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่ง
หน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิตงานหล่อโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนใน
อตัราเดือนละ 1 ลา้นเยน สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2553 และบริษทัย่อยมีสิทธิต่อสัญญาไดอี้ก
เป็นระยะเวลา 5 ปี 

29. หนังสือคํา้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีหนังสือคํ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัย่อย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 10.8 ลา้นบาท และ 24.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2549: 2.4 ลา้นบาทและ 13.4 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัในการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

30. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์    
โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไว้
ในงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

31. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 48 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัฯมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน
เบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่
มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย 
และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนดนบัจากวนัท่ี
ในงบดุล ถึงวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบกาํหนด (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

                                                                                  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 อตัรา ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 ดอกเบ้ีย 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

 ร้อยละต่อปี      

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- รายการเทียบเท่าเงินสด       
 (ไม่รวมเงินสด) 0% - 1% - - 213.1 0.6 213.7 
- เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร       
 ท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 1% - - 15.0 - 15.0 

  - - 228.1 0.6 228.7 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื       
 ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MOR, MLR-0.5% - - 19.9 - 19.9 
- เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 5.25% - 6.92% - - 111.1 - 111.1 
- เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 2.55% - 8.58% 4.0 6.8 - - 10.8 
- เงินกูย้มืระยะยาว MLR-1.75% -      
 MLR-1.25%, 5.8% 42.0 51.0 2,010.6 - 2,103.6 

  46.0 57.8 2,141.6 - 2,245.4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 อตัรา ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 ดอกเบ้ีย 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

 ร้อยละต่อปี      

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- รายการเทียบเท่าเงินสด       
 (ไม่รวมเงินสด) 0% - 1% - - 69.2 0.1 69.3 
- เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากธนาคาร       
 ท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 1% - - 15.0 - 15.0 
- เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย MLR - 1.75% -      
 MLR - 1% - - 861.1 - 861.1 

  - - 945.3 0.1 945.4 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
- เจา้หน้ีตามสญัญาเช่าการเงิน 2.55% - 8.58% 3.3 6.2 - - 9.5 
- เงินกูย้มืระยะยาว MLR - 1.75% -      
 MLR - 1.25% - - 1,703.4 - 1,703.4 

  3.3 6.2 1,703.4 - 1,712.9 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้ 
และการกูย้ืมหรือให้กูย้ืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงมีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี
เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์าง หน้ีสินทาง อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
สกลุเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 4.0 33.72 
เยน 32.5 63.1 0.30 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ี
อ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
นอกจากน้ี ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีฐานะดา้นการชาํระหน้ีดี บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเช่ือ   

 มูลค่ายุตธิรรม 

  วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของบริษทัฯและบริษทัย่อยข้ึนอยู่กับลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน         
ในกรณีของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการซ้ือขายในตลาด มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด แต่หาก  
ไม่สามารถหาราคาตลาดท่ีเหมาะสมได ้มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินจะกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์าร
วดัมูลค่าท่ีเหมาะสม เช่น การคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด เป็นตน้  

  เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินใหกู้ย้มืและ
เงินกูย้มืมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล   

32. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

  นอกจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิและส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้ บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชี
บางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจดัประเภท
รายการบัญชีในงวดปัจจุบัน ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้นนอกเหนือไปจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว 

33. การอนุมัตงิบการเงนิ 

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2551 

 


