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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2551 

1.  ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดัตามกฎหมายไทย
เป็นบริษทัใหญ่ บริษทัฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลกัคือการผลิตเพลารถกระบะ
และท่ีรองแหนบรถบรรทุก 

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

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

3. มาตรฐานการบัญชีทีมี่ผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 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) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

 ขอ้ผดิพลาด 
 ฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวา่งกาล 



  2
 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ฉบบัท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
 ฉบบัท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สญัญาก่อสร้าง 
 ฉบบัท่ี 51 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่า มาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 49 ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 ฉบบัท่ี 29 ฉบบัท่ี 31 
ฉบบัท่ี 33 ฉบบัท่ี 35 ฉบบัท่ี 39 ฉบบัท่ี 41 และฉบบัท่ี 51 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ     
งบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ส่วนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ีมีผลกระทบกบังบการเงินสาํหรับงวด   
ปีปัจจุบนัมีดงัน้ี 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกจิ 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) กาํหนดใหบ้ริษทัฯไม่ตอ้งตดัจาํหน่ายค่าความนิยมจาก
การรวมธุรกิจอีกต่อไป แต่บริษทัฯตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความนิยม และแสดงค่าความนิยม
ดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม โดยใหถื้อปฏิบติัสาํหรับค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ
ซ่ึงมีขอ้ตกลงตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป ส่วนค่าความนิยมท่ีรับรู้ก่อนหน้าน้ี บริษทัฯ
สามารถใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป โดยหยดุตดัจาํหน่ายค่าความนิยมแต่ตอ้งทดสอบการดอ้ยค่าของ        
ค่าความนิยม โดยเร่ิมตั้งแต่งวดปีบญัชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2551  

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ในงบ
การเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ 

 ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจแสดงในงบดุลดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม 

5. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยดงัต่อไปน้ี และไดจ้ดัทาํ
ข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  

 อตัราร้อยละของ  
บริษทัยอ่ย การถือหุน้โดยบริษทัฯ ลกัษณะธุรกิจ 

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

  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 สินทรัพยแ์ละรายได้ของบริษทัย่อยซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 มิถุนายน 2551 คิดเป็นจาํนวนประมาณร้อยละดงัน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 สินทรัพยร์วมของ รายไดร้วมของ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ในงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 28.1 38.0 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 33.1 26.8 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 9.7 0.2 

6. ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้ ณ 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธนัวาคม 2550 จาํแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2551 31 ธนัวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธนัวาคม 2550 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 45,535 39,866 4,466 2,725 
เกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน - 10,207 - - 
มากกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 217 - - - 

รวม 45,752 50,073 4,466 2,725 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 960,423 843,266 387,271 365,272 
เกินกาํหนดชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 3,127 3,940 - - 
 มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,088 56 - - 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4,724 4,724     -     - 

รวม 970,362 851,986 387,271 365,272 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,724) (4,724)       -       - 

สุทธิ 965,638 847,262 387,271 365,272 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7. ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลอื 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
30 มิถุนายน 2551 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 9,810 3,796 
 บวก: ตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ระหวา่งงวด 3,480 1,679 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 13,290 5,475 

8. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  

รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      

 ขายสินคา้ 30.9 32.9 64.2 70.4 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  

ร้อยละ 15 - 25 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย       

 ดอกเบ้ียรับ 10.7 16.6 22.3 28.9 4.5%, MOR , MLR -1.25%  

และ MLR -1.75% ต่อปี 

 รายไดค่้าธรรมเนียมในการบริหารจดัการ 29.0 25.0 58.0 50.0 ราคาใกลเ้คียงทุน 

 ค่าสาธารณูปโภครับ 3.8 3.2 7.4 6.6 ราคาใกลเ้คียงทุน 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  

 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย       

 ค่าธรรมเนียมรับในการเปล่ียนแปลง      

  อตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่      

  บริษทัยอ่ย - 4.2 - 4.2 ราคาใกลเ้คียงทุน 

 ซ้ือสินคา้ 1.0 1.1 1.6 2.7 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  

เฉล่ียร้อยละ 15-30 

 ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 0.6 0.6 1.1 1.2 ราคาใกลเ้คียงทุน 

รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั      

 ขายสินคา้ 1.4 2.4 3.9 5.0 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  

ร้อยละ 30 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ี      
เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2551 31 ธนัวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธนัวาคม 2550 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 800 808 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 483 - 
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 45,752 48,013 3,183 1,917 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์     
   เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั - 2,060 - - 

รวม 45,752 50,073 4,466 2,725 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 3,120 2,866 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 454 762 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 193 671 
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 224 - - - 
บริษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั 2,188 - 70 - 

รวม 2,412 - 3,837 4,299 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2551 31 ธนัวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธนัวาคม 2550 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 30,000 - 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 50,000 - 

รวม - - 80,000 - 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 367,261 478,056 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 343,000 383,000 

รวม - - 710,261 861,056 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 2 17 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 888 801 

รวม - - 890 818 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 6 11 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 664 629 

รวม - - 670 640 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2550 เพิ่มข้ีน ลดลง 30 มิถุนายน 2551 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 30,000 - 30,000 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - 50,000 - 50,000 

รวม - 80,000 - 80,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย    
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 478,056 - (110,795) 367,261 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 383,000 - (40,000) 343,000 

รวม 861,056 - (150,795) 710,261 
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ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
 2551 2550 2551 2550 

     
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 185,000 185,000 196,034 196,034 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   1,252,018 1,252,018 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึน ทุน อตัราส่วน  มูลค่าตามบญัชี 
บริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ ชาํระแลว้ การถือหุน้ ราคาทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

    ร้อยละ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
     2551 2550 2551 2550 

         
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั สมบูรณ์        
   หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั        
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท ผลิตและจาํหน่าย       
   แซนด ์จาํกดั    ทรายเคลือบพลาสติก        
    และทรายอบแหง้ ไทย 72,000 21.25 15,300 15,300 28,332 27,440 
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั          
  บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั         
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย        
    อะไหล่รถ ไทย 150,000 20.00 30,807 30,807 79,144 65,026 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     46,107 46,107 107,476 92,466 

 มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ซึชิโยชิ  สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสีย  ณ  วันท่ี                 
30 มิถุนายน 2551 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 ซ่ึงตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 ท่ี
จดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

 มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 
คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร
และไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่  

        (หน่วย: พนับาท) 

   อตัราส่วน งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

   ร้อยละ 2551 2550 

บริษทั นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ     
      ระบบเบรค 732,600 2.90 21,250 21,250 
บริษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายอะไหล่รถ 300,000 1.80 5,400 5,400 

รวม    26,650 26,650 

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน/ราคาทีต่ใีหม่   
31 ธนัวาคม 2550 4,962,629 1,529,174 
ซ้ือเพ่ิม 312,734 43,013 
จาํหน่าย (16,504) - 
ปรับปรุง/ตดัจาํหน่าย (26,721) (7,985) 
30 มิถุนายน 2551 5,232,138 1,564,202 
ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2550 1,476,757 487,862 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 172,616 71,917 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม 19,433 5,655 
ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีจาํหน่าย (9,251) - 
ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีปรับปรุง/ตดัจาํหน่าย (7,961) (302) 
30 มิถุนายน 2551 1,651,594 565,132 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2550 3,485,872 1,041,312 

30 มิถุนายน 2551 3,580,544 999,070 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาตน้ทุนเดิม หากบริษทั
ฯและบริษทัย่อยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาท่ีตีใหม่ กาํไรสุทธิสําหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 และกาํไรต่อหุน้จะเปล่ียนแปลงเป็นดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 325 229 179 108 
กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 1.08 0.76 0.60 0.36 

13. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 โฉนดท่ีดินของบริษทัยอ่ยไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

                         งบ
การเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2551 4,708 1,577 
ซ้ือเพ่ิม 7,748 6,649 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,259) (265) 

สุทธิ 11,197 7,961 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 เงินเบิกเกินบญัชีคํ้ าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิง      
ปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯและบริษทัย่อยสองแห่ง และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจาก
ธนาคารพาณิชยค์ ํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของ
บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 



  10
 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

16. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์รีซีท 

 เจ้าหน้ีทรัสต์รีซีทคํ้ าประกันโดยการจาํนําสินค้าบางส่วนของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงและโดยการ          
จดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯและบริษทัย่อย      
สองแห่ง 

17. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรว งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30  มิถุนายน 2551 31 ธนัวาคม 2550 30 มิถุนายน 2551 31 ธนัวาคม 2550 

เงินกูย้มืระยะยาวถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี 
ภายในหน่ึงปีหรือนอ้ยกวา่ 440,500 420,183 338,620 332,013 
ระหวา่งสองถึงหา้ปี 1,523,284 1,616,167 1,200,200 1,353,037 
เกินกวา่หา้ปี 19,795 67,229 - 18,335 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 1,983,579 2,103,579 1,538,820 1,703,385 

 ในระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ 2551 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ (“บริษทัยอ่ย”) ไดล้ง
นามในสัญญาเงินกูใ้หม่เพื่อจ่ายชาํระคืนเงินกูเ้ดิมในวงเงิน 323 ลา้นบาทกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
เงินกูย้มืดงักล่าวชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2556 ตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสัญญาเงินกูแ้ละ
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.5% ต่อปี นอกจากน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไดท้าํสญัญากูย้มืเงินเพิ่มเติม
กบัสถาบนัการเงินดงักล่าวในวงเงิน 30 ลา้นบาท เงินกูย้ืมน้ีชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 2551 ถึง 
2553 ในอตัราเดือนละ 1 ลา้นบาท และมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.5% ต่อปี สัญญาเงินกูย้มืได้
ระบุใหบ้ริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขระหวา่งการใชสิ้นเช่ือ เช่น การจ่ายเงินปันผล การลงทุนหรือ
ให้กูย้ืม จะกระทาํไดต่้อเม่ือไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี
และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีธนาคารกาํหนด และการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามจาํนวนท่ีธนาคาร
กาํหนด เป็นตน้ 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ในระหวา่งเดือนมิถุนายน 2551 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั (“บริษทัยอ่ย”) ไดท้าํสัญญา
กูย้มืเงินสองฉบบักบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

    จาํนวนเงินท่ียงัไม่ได ้
 วงเงิน อตัราดอกเบ้ีย  เบิกใชข้องวงเงินสินเช่ือ 

เงินกู ้ สินเช่ือ (ร้อยละ) เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 

1 87.9 ร้อยละ 4.3 ต่อปี ชาํระคืน ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 61.1 
  เป็นรายเดือน 2552 ถึง 2555  

2 62.1 ร้อยละ MLR - 1.25 ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ปี 27.5 
  ชาํระคืนเป็นรายเดือน 2552 ถึง 2555  

 สัญญากู้ยืมขา้งต้นคํ้ าประกันโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯและบริษทัย่อย
ดงักล่าวและเคร่ืองจกัรพร้อมอุปกรณ์ของบริษทัยอ่ย 

18. การส่งเสริมการลงทุน 

 รายไดจ้ากการขายของส่วนงานท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 มีจาํนวน 462 ลา้นบาท        

19.      เงินปันผลจ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัทฯมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไร
ประจาํปี 2550 แก่ผูถื้อหุ้นจาํนวน 300 ลา้นหุน้ ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท เน่ืองจากบริษทัฯไดจ่้าย     
เงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายอีกในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท 
รวมเป็นเงินประมาณ 120 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2551 

20. ภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธนัวาคม 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

20.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกับการซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างโรงงาน ซ้ือเคร่ืองจักรและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จํานวนเงิน 234.8 ล้านบาท 261.0 ล้านเยน และ 0.09 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา              
(31 ธนัวาคม 2550: 67.3 ลา้นบาท และ 4.1 ลา้นเยน) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

20.2 ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าและบริการท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตมีจาํนวนดงัต่อไปน้ี 

 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน  
 1 ปี 30.4 
 2 ถึง 5 ปี 29.8 
หลงัจาก 5 ปี 4.3 

20.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตงานกลึงโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขายหักตน้ทุนวตัถุดิบ
สําหรับสินคา้ท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2553 และบริษทัฯมีสิทธิต่อ
สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

20.4 บริษทัฯไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตเหล็กทุบข้ึนรูปโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของยอดขายหักตน้ทุน
วตัถุดิบสําหรับสินคา้ท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ.5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัฯมี
สิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี                        

20.5 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึง   
ในต่างประเทศเพื่อผลิตสินคา้หลกัของบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน   
ในอตัราเดือนละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สัญญามีอาย ุ6 ปี สัญญาดงักล่าวไดส้ิ้นสุดในระหว่าง
งวดปัจจุบนั และบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งเจรจาทาํสญัญาใหม่กบัคู่สญัญาดงักล่าว 

20.6 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด ได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกับ
บริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมใน
อตัรา    ร้อยละ 1.5 ของยอดขายหกัตน้ทุนวตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สญัญามีอาย ุ
5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

20.7 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทั
แห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานหล่อโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นราย
เดือนในอตัราเดือนละ 1 ลา้นเยน สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2553 และบริษทัย่อยมีสิทธิต่อ
สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี  
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

21. หนังสือคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 10.8 ลา้นบาท และ 25.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2550: 10.8 ลา้น
บาทและ 24.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัในการปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

22. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์    
โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่
ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

23. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัฯและ      
บริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีและเจา้หน้ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง                 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษทัยอ่ยมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา  
สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ ของจาํนวนท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยสกลุเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.5 31.9300 – 31.9500 
เยน 243.8 0.3133 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ี
สําคญัซ่ึงไม่ได้มีการทาํสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียนดังน้ี (หน้ีสินส่วนใหญ่ถึง
กาํหนดชาํระภายใน 1 ปี) 

 (หน่วย: พนั) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 239.9 7,102.1 121.5 64.5 
เยนญ่ีปุ่น 36,341.2 251,848.1 - 14,484.2 

24. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผล
การดาํเนินสาํหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึง 30 มิถุนายน 2551 แก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 
300 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 90 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
12 กนัยายน 2551 

25. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯได้มีการจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดก่อนใหม่ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทิหรือส่วนของ
ผูถื้อหุน้ตามท่ีผูส้อบบญัชีอ่ืนไดร้ายงานไปแลว้ 

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 
2551 

 


