(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้ าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2551
1.

ข้ อมูลบริษัทฯ
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 จํากัดตามกฎหมายไทย
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ฯประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตเพลารถกระบะ
และที่รองแหนบรถบรรทุก
ที่อยู่ของบริ ษทั ฯตามที่จดทะเบี ยนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2550) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดใน
รู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่ นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายดังกล่าว

3.

มาตรฐานการบัญชีทมี่ ีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
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)

งบกระแสเงินสด
สัญญาเช่า
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนการกูย้ มื
การนําเสนองบการเงิน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 51

นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
งบการเงินระหว่างกาล
การรวมธุรกิจ
สัญญาก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ขา้ งต้นให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 49 ไม่เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ส่ วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 31
ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 41 และฉบับที่ 51 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ส่ วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่มีผลกระทบกับงบการเงินสําหรับงวด
ปี ปั จจุบนั มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรั บปรุง 2550) เรื่ อง การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุ ง 2550) กําหนดให้บริ ษทั ฯไม่ตอ้ งตัดจําหน่ายค่าความนิ ยมจาก
การรวมธุ รกิจอีกต่อไป แต่บริ ษทั ฯต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิ ยม และแสดงค่าความนิ ยม
ด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม โดยให้ถือปฏิบตั ิสาํ หรับค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ
ซึ่ งมีขอ้ ตกลงตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 เป็ นต้นไป ส่ วนค่าความนิ ยมที่รับรู ้ก่อนหน้านี้ บริ ษทั ฯ
สามารถใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป โดยหยุดตัดจําหน่ายค่าความนิยมแต่ตอ้ งทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยม โดยเริ่ มตั้งแต่งวดปี บัญชีแรกที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2551
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีคาํ นวณเช่ นเดี ยวกับที่ ใช้ในงบ
การเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั ต่อไปนี้
ค่ าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจแสดงในงบดุลด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้ และได้จดั ทํา
ขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด

อัตราร้อยละของ
การถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
100
100
100

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์

สิ นทรั พย์และรายได้ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งรวมอยู่ในงบการเงิ นรวมสําหรั บงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวัน ที่
30 กันยายน 2551 คิดเป็ นจํานวนประมาณร้อยละดังนี้

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

6.

อัตราร้อยละของ
สิ นทรัพย์รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบดุลรวม
28.3

อัตราร้อยละของ
รายได้รวมของ
บริ ษทั ย่อย
ในงบกําไรขาดทุนรวม
37.7

34.6

27.2

8.8

0.5

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า ณ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 จําแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม

52,929
217
53,146

39,866
10,207
50,073

3,476
3,476

2,725
2,725
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550
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

7.

1,030,578

843,266

396,112

365,272

2,261
100
4,724
1,037,663
(4,724)
1,032,939

3,940
56
4,724
851,986
(4,724)
847,262

396,112
396,112

365,272
365,272

ค่ าเผือ่ การลดมูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2551 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
บวก: ตั้งค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้า
ระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

8.

งบการเงินรวม
9,810
2,923

งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,796
1,351

12,733

5,147

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า

2551

2550

2551

2550

34.4

33.8

98.6

104.2

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
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ร้อยละ 10 - 25

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริ หารจัดการ
ค่าสาธารณูปโภครับ
รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมรับในการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยเงินให้กยู้ มื ระยะยาว
แก่บริ ษทั ย่อย
ซื้อสิ นค้า
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า

2551

2550

2551

2550

11.4

12.9

33.7

41.8

29.1
3.9
2.5

24.9
3.5
1.6

87.1
11.3
9.0

74.9
10.1
4.4

2.7

1.5

4.3

4.2
4.2

0.6

0.5

1.7

1.7

0.9

2.4

4.8

7.4

นโยบายการกําหนดราคา

อัตราร้อยละ MLR - อัตรา
คงที่ต่อปี
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาใกล้เคียงทุน

ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
เฉลี่ยร้อยละ 15-30
ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ร้อยละ 25 - 30 (2550: ร้อย
ละ 10-20)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงค้างกับกิ จการที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
บริ ษทั ย่งกี่ (1995) จํากัด
บริ ษทั ออโตโมทีฟโปรดักส์ อิมปอร์ต แอนด์
เอ็กซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จํากัด
รวม

52,037

48,013

614
449
2,413

808
1,917

1,109
53,146

2,060
50,073

3,476

2,725

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550
ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
บริ ษทั ย่งกี่ (1995) จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
บริ ษทั ออโตโมทีฟโปรดักส์ อิมปอร์ต แอนด์
เอ็กซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จํากัด
รวม

96
139

-

5,651
2,363
1,956
139

2,866
762
671
-

43
278

-

10,109

4,299

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
รวม

-

-

30,000
40,000
70,000

-

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

-

-

367,261
323,000
690,261

478,056
383,000
861,056

เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

-

-

191
191

17
801
818

เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

-

-

26
1,756
1,782

11
629
640

ในระหว่างงวดปัจจุบนั เงินให้กยู้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2550
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
รวม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขี้น
ลดลง
30,000
90,000
120,000

(50,000)
(50,000)

30 กันยายน 2551
30,000
40,000
70,000
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2550
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

9.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขี้น
ลดลง
-

478,056
383,000
861,056

30 กันยายน 2551

(110,795)
(60,000)
(170,795)

367,261
323,000
690,261

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(หน่วย: พันบาท)
ทุนชําระแล้ว
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2551
2550

ชื่อบริ ษทั

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

160,000
130,000
185,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2551
2550

160,000
130,000
185,000

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

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

10. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
บริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ทุน
ชําระแล้ว

อัตราส่ วน
การถือหุน้
ร้อยละ

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
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2551
2550
2551
2550

ไทย

72,000

21.25

15,300

15,300

29,173

27,440

ไทย

150,000

20.00

30,807
46,107

30,807

86,457

65,026

46,107

115,630

92,466
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ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ในบริ ษัท ซึ ชิ โ ยชิ สมบู ร ณ์ โ คเตท แซนด์ จํา กัด ตามวิ ธี ส่ ว นได้เ สี ย ณ วัน ที่
30 กันยายน 2551 คํานวณจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่ งตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ดังกล่าว และงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2551 ที่
จัดทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารและไม่ได้ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว และงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2551 ที่จดั ทํา
ขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารและไม่ได้ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

บริ ษทั นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ระบบเบรค
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ

บริ ษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
รวม

ทุนชําระแล้ว

อัตราส่ วน
งบการเงินรวม
การถือหุน้
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2551
2550
ร้อยละ

732,600
300,000

2.90
1.80

21,250
5,400
26,650

21,250
5,400
26,650

12. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
ราคาทุน/ราคาทีต่ ีใหม่
31 ธันวาคม 2550
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
ปรับปรุ ง/ตัดจําหน่าย
30 กันยายน 2551

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,962,629
717,422
(17,869)
(12,004)
5,650,178

1,529,174
207,742
(1,365)
(4,970)
1,730,581
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2550
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ค่าเสื่ อมราคาส่ วนที่ตีเพิ่ม
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่จาํ หน่าย
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่ปรับปรุ ง/ตัดจําหน่าย
30 กันยายน 2551
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2550
30 กันยายน 2551

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,476,757
260,687
28,756
(10,358)
(4,267)
1,751,575

487,862
107,677
8,513
(1,106)
(302)
602,644

3,485,872
3,898,603

1,041,312
1,127,937

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ไปคํ้าประกันสิ นเชื่อที่
ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณค่าเสื่ อมราคาที่ตดั ไปสู่ งบกําไรขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม หากบริ ษทั
ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณค่าเสื่ อมราคาที่ตดั ไปสู่ งบกําไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม่ กําไรสุ ทธิ สําหรับ
งวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2551 และ 2550 และกําไรต่อหุน้ จะเปลี่ยนแปลงเป็ นดังนี้

กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
กําไรต่อหุ น้ (บาทต่อหุ น้ )

งบการเงินรวม
2551
2550
499
381
1.66
1.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
264
189
0.88
0.63

13. สิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
โฉนดที่ดินของบริ ษทั ย่อยได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
งบ งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเงินรวม
โปรแกรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
4,708
1,577
22,510
12,372
(2,361)
(709)
24,857
13,240

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
ซื้อเพิ่ม
ค่าตัดจําหน่าย
สุ ทธิ

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี ค้ าํ ประกันโดยการจดจํานองที่ ดินส่ วนใหญ่พร้ อมสิ่ ง
ปลูกสร้ างและเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสองแห่ ง และเงิ นกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ค้ าํ ประกันโดยการจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ของ
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง
16. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์ รีซีท
เจ้า หนี้ ทรั ส ต์รี ซี ท คํ้า ประกัน โดยการจํา นํา สิ น ค้า บางส่ ว นของบริ ษ ทั ย่อ ยแห่ ง หนึ่ ง และโดยการ
จดจํานองที่ ดิน ส่ ว นใหญ่ พร้ อมสิ่ งปลูก สร้ างและเครื่ องจักรบางส่ ว นของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย
สองแห่ ง
17. เงินกู้ยมื ระยะยาว

30 กันยายน 2551
เงินกูย้ มื ระยะยาวถึงกําหนดชําระดังนี้
ภายในหนึ่งปี หรื อน้อยกว่า
ระหว่างสองถึงห้าปี
เกินกว่าห้าปี
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาว

472,490
1,644,544
5,245
2,122,279

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรว
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2550 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550
420,183
1,616,167
67,229
2,103,579

342,004
1,194,155
1,536,159

332,013
1,353,037
18,335
1,703,385
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างเดื อนกุมภาพันธ์ 2551 บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ (“บริ ษทั ย่อย”) ได้
ลงนามในสัญญาเงินกูใ้ หม่เพื่อจ่ายชําระคืนเงินกูเ้ ดิมในวงเงิน 323 ล้านบาทกับสถาบันการเงินแห่ ง
หนึ่ ง เงินกูย้ ืมดังกล่าวชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2556 ตามจํานวนที่ระบุไว้ในสัญญา
เงินกูแ้ ละมีอตั ราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยดังกล่าวยังได้ทาํ สัญญากูย้ ืม
เงินเพิ่มเติมกับสถาบันการเงินดังกล่าวในวงเงิน 30 ล้านบาท เงินกูย้ มื นี้ ชาํ ระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่ปี
2551 ถึง 2553 ในอัตราเดือนละ 1 ล้านบาท และมีอตั ราดอกเบี้ย MLR ลบอัตราคงที่ต่อปี สัญญาเงินกู้
ยืมได้ระบุให้บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขระหว่างการใช้สินเชื่ อ เช่ น การจ่ายเงิ นปั นผล การ
ลงทุนหรื อให้กยู้ มื จะกระทําได้ต่อเมื่อไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่ วนหนี้ต่อทุน ความสามารถในการ
ชําระหนี้ และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกําหนด และการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามจํานวนที่
ธนาคารกําหนด เป็ นต้น
ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2551 บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”) ได้ทาํ สัญญา
กูย้ ืมเงินใหม่เพื่อสร้างโรงงานแห่ งใหม่ในวงเงิน 150 ล้านบาทกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง เงินกูย้ ืม
ดังกล่าวชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2555 ตามจํานวนที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกูแ้ ละมีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวลบอัตราคงที่ต่อปี
ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2551 บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด (“บริ ษทั ย่อย”)
ได้ทาํ สัญญากูย้ มื เงินสองฉบับกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกู้
1

วงเงิน
สิ นเชื่อ
77.0

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี

2

27.9

อัตรา MLR - อัตราคงที่
ต่อปี

เงื่อนไขการชําระคืน
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่ปี
2552 ถึง 2556
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่ปี
2552 ถึง 2556

จํานวนเงินที่ยงั ไม่ได้
เบิกใช้ของวงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
26.6

11

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างเดือนกันยายน 2551 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากูย้ ืมเงินสองฉบับกับสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินกู้
1

วงเงิน
สิ นเชื่อ
89.8

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี

2

110.2

อัตรา MLR - อัตราคงที่
ต่อปี

จํานวนเงินที่ยงั ไม่ได้
เบิกใช้ของวงเงินสิ นเชื่อ
เงื่อนไขการชําระคืน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่ปี
8.7
2552 ถึง 2557
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่ปี
110.2
2552 ถึง 2557

สัญ ญากู้ยืมข้า งต้น คํ้า ประกัน โดยที่ ดิ น ส่ ว นใหญ่ พ ร้ อ มสิ่ ง ปลู ก สร้ า งของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อ ย
ดังกล่าว และเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
18. การส่ งเสริมการลงทุน
รายได้จากการขายของส่ วนงานที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนของบริ ษทั ฯสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2551 มีจาํ นวน 703 ล้านบาท
19. เงินปันผลจ่ าย
เมื่ อวัน ที่ 24 เมษายน 2551 ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ัทฯมี มติ ใ ห้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากกํา ไร
ประจําปี 2550 แก่ผถู ้ ือหุ ้นจํานวน 300 ล้านหุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.70 บาท เนื่ องจากบริ ษทั ฯได้จ่าย
เงินปั นผลระหว่างกาลแก่ผถู ้ ือหุ น้ ไปแล้ว จึงคงเหลือเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ายอีกในอัตราหุ น้ ละ 0.40 บาท
รวมเป็ นเงินประมาณ 120 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯมีมติให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผล
การดําเนินสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 ถึง 30 มิถุนายน 2551 แก่ผถู ้ ือหุ น้ จํานวน
300 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท รวมเป็ นเงิน 90 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 12
กันยายน 2551
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันดังนี้
20.1 ภาระผูก พัน รายจ่ า ยฝ่ ายทุ น เกี่ ย วกับ การซื้ อ ที่ ดิ น ก่ อ สร้ า งโรงงาน ซื้ อ เครื่ อ งจัก รและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ จาํ นวนเงิน 257.7 ล้านบาท และ 55.6 ล้านเยน (31 ธันวาคม 2550: 67.3 ล้านบาท และ
4.1 ล้านเยน)
20.2 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตมีจาํ นวนดังต่อไปนี้
ล้านบาท
จ่ายชําระภายใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
หลังจาก 5 ปี

25.4
31.3
0.9

20.3 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตงานกลึงโดยบริ ษทั ฯต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมในอัตราร้อยละ 1.5 ของยอดขายหักต้นทุนวัตถุดิบ
สําหรั บสิ นค้าที่บริ ษทั ฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2553 และบริ ษทั ฯมีสิทธิ ต่อ
สัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
20.4 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริ ษทั อีกแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิ ต เหล็ก ทุบขึ้ น รู ปโดยบริ ษ ทั ฯต้องจ่ า ยค่าธรรมเนี ย มในอัตราร้ อยละ 3 ของยอดขายหัก ต้น ทุ น
วัตถุดิบสําหรับสิ นค้าที่บริ ษทั ฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ.5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ฯมี
สิ ทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
20.5 บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ ง
ในต่างประเทศเพื่อผลิตสิ นค้าหลักของบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมเป็ นรายเดือน
ในอัตราเดือนละ 15,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา สัญญามีอายุ 6 ปี ในระหว่างงวดปั จจุบนั สัญญา
ดังกล่าวได้สิ้นสุ ดลง
20.6 บริ ษทั สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่ วยเหลื อด้านเทคนิ คกับ
บริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใน
อัตราร้อยละ 1.5 ของยอดขายหักต้นทุนวัตถุดิบสําหรับสิ นค้าที่บริ ษทั ย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5
ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20.7 บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั
แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานหล่อโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็ นราย
เดือนในอัตราเดื อนละ 1 ล้านเยน สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2553 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ต่อ
สัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
21. หนังสื อคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงิน 12.4 ล้านบาท และ 28.8 ล้านบาท ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2550: 10.8 ล้าน
บาทและ 24.3 ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันในการปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
22. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิจการหลักในส่ วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์โดยส่ วนใหญ่
ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
23. ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศเนื่ องจากบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่
สําคัญซึ่ งไม่ได้มีการทําสัญญาป้ องกันความเสี่ ย งด้านอัตราแลกเปลี่ ยนดังนี้ (หนี้ สินส่ วนใหญ่ถึง
กําหนดชําระภายใน 1 ปี )
(หน่วย: พัน)
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี่ปุ่น

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
195
12,016
66,785
161,179

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
140
95
38,443
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24. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิ กายน 2551 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติ อนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯร่ วม
ลงทุนกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ ในโครงการผลิตอุปกรณ์รถยนต์ในสัดส่ วนร้อยละ 49 มูลค่า
เงินลงทุนของบริ ษทั ฯเท่ากับ 19.6 ล้านบาท
25. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯได้มีการจัดประเภทรายการบัญชี บางรายการในงบการเงิ น สําหรั บงวดก่ อนใหม่ เพื่อ ให้
สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชี ในงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ หรื อส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่ผสู ้ อบบัญชีอื่นได้รายงานไปแล้ว
26. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2551
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