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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 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 

1.2 วกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิ 

 ในช่วงปีท่ีผา่นมา สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยอยา่งรุนแรง อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทาํให้เกิดภาวะตึงตวัของตลาดสินเช่ือและความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคลดลง โดย
รัฐบาลของประเทศต่างๆ ไดพ้ยายามแกไ้ขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจให้กลบัคืนสู่สภาวะปกติอย่างเตม็ท่ี 
งบการเงินน้ีจดัทาํบนพ้ืนฐานขอ้เทจ็จริงของสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และประมาณการและ
ขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯพิจารณาแลว้วา่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั  

2.  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี   พ.ศ. 2547 
และการแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํข้ึนเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2544 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 
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3.  เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 

 อตัราร้อยละของ  
บริษทัยอ่ย การถือหุน้โดยบริษทัฯ ลกัษณะธุรกิจ 

 2551 2550  
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 100 100 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 100 100 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 100 100 ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์

 สินทรัพยแ์ละรายไดข้องบริษทัยอ่ยซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 
คิดเป็นจาํนวนประมาณร้อยละดงัน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 สินทรัพยร์วมของ รายไดร้วมของ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ในงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

 2551 2550 2551 2550 
  (ปรับปรุงใหม่)   

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 26.8 28.0 37.1 38.6 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 33.8 30.9 28.5 26.5 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 9.3 10.1 - 5.4 

 บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ีบริษทัฯ
มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก          
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ตามวิธีราคาทุน 
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4. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่วกบัการแสดงมูลค่าของเคร่ืองจักร 

ในปี 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสองแห่งไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการแสดงมูลค่า
เคร่ืองจกัรจากราคาท่ีตีใหม่เป็นราคาทุน เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นว่าวิธีการใหม่เป็น
แนวทางท่ีกาํหนดให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สะดวกในการถือปฏิบติั ในการเปล่ียนแปลงดงักล่าว บริษทัฯและบริษทัย่อยไดป้รับยอ้นหลงังบ
การเงินของปี 2550  เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุน แต่มี
ผลกระทบต่องบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดยทาํให้สินทรัพยร์วมลดลงจาํนวน 208 ลา้น
บาท (เฉพาะบริษทัฯจาํนวน 65 ลา้นบาท) และส่วนของผูถื้อหุน้รวมลดลงดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

5. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

5.1 มาตรฐานการบัญชีทีมี่ผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 9/2550 ฉบับท่ี 38/2550 และฉบับท่ี 
62/2550 ใหใ้ชม้าตรฐานการบญัชีใหม่ดงัต่อไปน้ี 

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

 มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2551 เป็นตน้ไป ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 49 
ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 ฉบบัท่ี 29 ฉบบัท่ี 31 ฉบบัท่ี 33 
ฉบบัท่ี 35 ฉบบัท่ี 39 ฉบบัท่ี 41 และฉบบัท่ี 51 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
สําหรับปีปัจจุบนั ส่วนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ีมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
สาํหรับปีปัจจุบนัมีดงัน้ี 
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 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  

5.2 มาตรฐานการบัญชีทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 86/2551 ให้ใช้มาตรฐานการบญัชีใหม่
ดงัต่อไปน้ี 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดําเนินงานท่ี

ยกเลิก 

 มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ถือปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี     
1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบั
ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินสําหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชี
ฉบบัดงักล่าว 

6. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

6.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สาระสาํคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  
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 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

6.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

6.3 ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์ในการเกบ็หน้ีและการวิเคราะห์อายหุน้ี   

6.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ตน้ทุนสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างผลิตรวมตน้ทุนของวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรงและค่าใชจ่้ายโรงงาน  

  วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บแลว้แต่อยา่งใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

  สาํรองเผือ่การลดมูลค่าสินคา้จะตั้งข้ึนสาํหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ 

6.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียน้ีเงินลงทุนจะถูกบนัทึกคร้ังแรกในราคาทุนท่ีซ้ือมาและจะถูกปรับดว้ยส่วน
ไดเ้สียในผลการดาํเนินงานแต่ละปีของบริษทัร่วม 
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 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

6.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

  ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่หักค่า
เส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินและอาคารในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า 
หลงัจากนั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินและอาคาร โดยผูป้ระเมินราคา
อิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการประเมิน
ราคาสินทรัพยด์ังกล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบดุลแตกต่างจากมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั ยกเวน้ท่ีดินและอาคารของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงแสดงมูลค่าตามวิธีราคา
ทุนในปี 2550 อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้ปรับปรุงผลจากการใช้นโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกัน
ดงักล่าวในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550 แลว้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 - บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล อย่างไรก็ตาม หาก
สินทรัพย์นั้ นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาท่ีลดลงเป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกิน
จาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนปีก่อนแลว้ 

 - บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมี
ยอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ี
ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนาํไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ไม่
เกินจาํนวนซ่ึงเคยตีราคาเพิ่มข้ึนของสินทรัพยร์ายการเดียวกัน และส่วนท่ีเกินจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 
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 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหม่ของสินทรัพย ์โดยวิธี
เสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณดงัต่อไปน้ี 

 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 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่ท่ีรวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุน คาํนวณโดยใชว้ิธีเส้นตรงตาม
อายุการใชง้านท่ีเหลืออยู่ โดยกรณีสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาลดลง ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาท่ีตี
ใหม่ ส่วนกรณีสินทรัพยท่ี์ตีราคาเพ่ิมข้ึน ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุน 

 ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีตีราคาเพิ่มตดัจาํหน่ายไปสู่บญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วน
ของผูถื้อหุน้ 

6.7  ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ใน
สภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิด
รายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

6.8 สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงานแสดงตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

6.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าเร่ิมแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดว้ยราคาทุน และภายหลงัการรับรู้
รายการคร้ังแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 



 8

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

  บริษทัฯ บริษทัยอ่ย 
 คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 3 - 5 ปี 

6.10 ค่าความนิยม 

ณ วนัท่ีไดม้า บริษทัฯบนัทึกค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุได้
ของกิจการท่ีได้มา หากส่วนได้เสียของบริษทัฯในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย ์หน้ีสิน และ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดข้องกิจการท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนเกินน้ี
ในงบกาํไรขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ี
คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์
ท่ีก่อใหเ้กิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนอ้ยกว่า
มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบั
บญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

6.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
กบับริษทัฯ 
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 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผน
และควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

6.12 สัญญาเช่าการเงิน 

 สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบั        
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ        
ตํ่ากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

6.13 เงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

6.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัท่ีในงบดุล บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ย
ค่า และจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือ
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯ
และบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละ
คาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงใน
สภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์
กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใช้แบบจาํลองการ
ประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้า
จากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบ
รู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนั 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน  ยกเวน้ในกรณีท่ี 
ท่ีดินและอาคารซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผู ้
ถือหุ้น ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ี
เคยบนัทึกไว ้

6.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

6.16 ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

6.17 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้จะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินงวดบญัชี กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก
บนัทึกในงบกาํไรขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดข้ึนจากการทาํสัญญาจะถูกตดัจาํหน่ายดว้ยวิธี
เสน้ตรงตามอายขุองสญัญา 

7. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและขอ้มูลท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจาก
จาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 

สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้  

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัย่อยจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่า
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญั และเป็นระยะเวลานาน การท่ีจะ
สรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร  

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใช้
งานและมูลค่าซากเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใชง้านและมูลค่า
ซากใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงท่ีดินและอาคารดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่ไดจ้ากการประเมินโดย
ผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับท่ีดินและใชว้ิธีพิจารณาจากเกณฑร์าคา
เปล่ียนแทนหักค่าเส่ือมราคาสะสมสําหรับอาคาร ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวตอ้งมีการใช้ขอ้
สมมติฐานและประมาณการบางประการ  

  ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการ
ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว - เงินฝากธนาคารทีมี่ข้อจํากดัในการใช้ 

 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 เป็นเงินฝากในบญัชีจดัการดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเงินประกนัสาํหรับค่าหุน้ส่วน
ท่ีเหลือท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาซ้ือเงินลงทุนในบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ใน
ระยะเวลา 6 เดือน นบัแต่วนัท่ี 25 กรกฎาคม 2550 
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9. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจาก
วนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 68,867,301 39,865,706 2,900,895 2,724,940 
 เกินกาํหนดชาํระ     
    ไม่เกิน 3 เดือน - 10,207,324 - - 
    มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 31,709 - - - 
    มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 216,853 - - - 

รวม 69,115,863 50,073,030 2,900,895 2,724,940 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 914,825,655 843,266,400 353,692,118 365,272,239 
 เกินกาํหนดชาํระ     
    ไม่เกิน 3 เดือน 2,152,997 3,939,610 - - 
    มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 113,707 55,655 - - 
    มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4,724,960 4,723,915 - - 

รวม 921,817,319 851,985,580 353,692,118 365,272,239 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (4,723,915) (4,723,915) - - 

สุทธิ 917,093,404 847,261,665 353,692,118 365,272,239 

10. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับ บุคคลหรือ กิจการ ท่ี เ ก่ี ยวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  



 13

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายการกาํหนดราคา 

 2551 2550  
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
ขายสินคา้ 150.3 140.6 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม               

ร้อยละ 15 - 30 (2550: ราคาทุน     
บวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 15 - 25) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

 2551 2550  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย    
ค่าสาธารณูปโภครับ 14.9 13.7 ราคาใกลเ้คียงทุน 
ดอกเบ้ียรับ 44.9 54.1 อตัราร้อยละ MLR - อตัราคงท่ีต่อปี

และอตัรา MMR (Money Market 
Rate) ต่อปี 

รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริหาร
จดัการ 

 
116.1 

 
99.9 

 
ราคาใกลเ้คียงทุน 

ขายเศษจากการผลิต - 5.9 ราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้ 7.0 5.1 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มเฉล่ีย   

ร้อยละ 15 - 20 (2550: ราคาทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ่มเฉล่ียร้อยละ 
15 - 25) 

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 2.1 2.2 ราคาใกลเ้คียงทุน 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ขายสินคา้ 6.5 8.3 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม            

ร้อยละ 15 - 30 (2550: ราคาทุน
บวกกาํไรส่วนเพิ่มร้อยละ 15 - 25) 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2551 2550 2551 2550 
ลูกหนีก้ารค้า – กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 406,155 808,243 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 127,469 - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 59,770,939 48,013,180 2,367,271 1,916,697 
บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์     
   เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั 9,344,924 2,059,850 - - 

รวม 69,115,863 50,073,030 2,900,895 2,724,940 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 5,432,919 2,866,185 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 2,480,809 761,409 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 1,933,798 671,112 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 103,774 - - - 
บริษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั 139,100 - 139,100 - 

รวม 242,874 - 9,986,626 4,298,706 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 30,000,000 - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 40,000,000 - 

รวม - - 70,000,000 - 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 333,385,600 478,055,600 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 303,000,000 383,000,000 

รวม - - 636,385,600 861,055,600 

เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - - 17,292 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 352,488 801,044 

รวม - - 352,488 818,336 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 1,223,565 10,625 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 2,684,495 628,990 

รวม - - 3,908,060 639,615 
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 ในระหวา่งปี 2551 เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ในระหวา่งปี 

 31 ธนัวาคม 2550 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2551 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
   บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 
      อุตสาหกรรม จาํกดั - 60,000,000 (30,000,000) 30,000,000 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 30,000,000 (30,000,000) - 
   บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง          
      โปรดกัส์ จาํกดั - 140,000,000 (100,000,000) 40,000,000 

รวม - 230,000,000 (160,000,000) 70,000,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
   บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว     
      อุตสาหกรรม จาํกดั 478,055,600 - (144,670,000) 333,385,600 
   บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 383,000,000 - (80,000,000) 303,000,000 

รวม 861,055,600 - (224,670,000) 636,385,600 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั คิดดอกเบ้ียในอตัรา     
ร้อยละ MMR ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายในวนัท่ี 2 มีนาคม 2552  

 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่ บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
MMR ต่อปี และมีกาํหนดชาํระคืนภายในวนัท่ี 29 เมษายน 2552 

 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั คงเหลือ ณ วนัท่ี             
31 ธนัวาคม 2551 จาํนวน 222 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 8 ปี จ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตร
มาส เร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 เงินให้กูย้ืมคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
MLR - อตัราคงท่ีต่อปี และเงินให้กูย้ืมระยะยาวคงเหลือ 111 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 5 ปี 
จ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนกนัยายน 2554 เงินใหกู้ย้มืคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR - อตัราคงท่ีต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 

 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั คงเหลือ ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 
จาํนวน 303 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายใน 9 ปี จ่ายชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาส เร่ิมตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนกนัยายน 2555 เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR - 
อตัราคงท่ีต่อปี 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในปี 2551 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้จ่ายเงินเดือน โบนัส ค่าเบ้ียประชุมและเงินบาํเหน็จให้แก่ 
กรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 7.2 ลา้นบาท และ 0.7 ลา้นบาท (2550:  6.8 ลา้นบาท และ 0.9 
ลา้นบาท) ตามลาํดบั 

11. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ   
  

ราคาทุน 
ลดราคาทุนลงใหเ้ท่ากบัมูลค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้เส่ือมคุณภาพ 
 

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
สินคา้สาํเร็จรูป 81,461 55,598 (2,412) - (1,465) (645) 77,584 54,953 
งานระหวา่งทาํ 107,994 78,347 (2,328) - - - 105,666 78,347 
วตัถุดิบ 231,297 159,168 - - (853) (844) 230,444 158,324 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 128,347 103,082 - - (8,647) (8,321) 119,700 94,761 
สินคา้ระหวา่งทาง 58,156 61,537 - - - - 58,156 61,537 

รวม 607,255 457,732 (4,740) - (10,965) (9,810) 591,550 447,922 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ   
  

ราคาทุน 
ลดราคาทุนลงใหเ้ท่ากบัมูลค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้เส่ือมคุณภาพ 
 

สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
สินคา้สาํเร็จรูป 21,734 14,024 - - (122) (39) 21,612 13,985 
งานระหวา่งทาํ 19,578 21,534 - - - - 19,578 21,534 
วตัถุดิบ 25,596 67,105 - - (1) - 25,595 67,105 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 64,115 50,806 - - (2,906) (3,757) 61,209 47,049 
สินคา้ระหวา่งทาง 780 2,993 - - - - 780 2,993 

รวม 131,803 156,462 - - (3,029) (3,796) 128,774 152,666 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนชาํระแลว้ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 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 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
   (หน่วย: พนับาท) 

      งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึน ทุน   มูลค่าตามบญัชี 
บริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ ชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ ราคาทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

    2551 2550 2551 2550 2551 2550 

    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 28,653 27,440 
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั           
  บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั          
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย         
    อะไหล่รถ ไทย 150,000 20.00 20.00 30,807 30,807 82,267 65,026 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม      46,107 46,107 110,920 92,466 

13.2 ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมและรับรู้เงินปันผลรับ
จากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยรับ 
บริษทั เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปี ระหวา่งปี 

 2551 2550 2551 2550 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จาํกดั 1,213 (144) - - 
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั 21,504 15,260 4,263 858 

รวม  22,717 15,116 4,263 858 

 มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2551 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2551 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีของบริษทัดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ท่ีจดัทาํข้ึน
โดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

 มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 
คาํนวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีของบริษทัดงักล่าว และงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงจดัทาํ
ข้ึนโดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
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13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

   (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 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท            
 แซนด ์จาํกดั 72 72 225 236 90 106 232 196 6 (1) 
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั 150 150 1,690 1,637 1,279 1,313 2,155 1,794 108 75 

14. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ ราคาทุน 

   2551 2550 2551 2550 

   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 

15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

 งบการเงินรวม 

(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคา    
ท่ีตีใหม่ 

                                                                                          
สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

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

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่   
31 ธนัวาคม 2550 -   
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 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 
ปรับปรุงจากการเปล่ียน         
 นโยบายบญัชี (หมายเหตุ 4) - - 294,035,448 - - - - 294,035,448 

31 ธนัวาคม 2550 - ปรับปรุงใหม่ 782,488,800 652,394,754 3,249,878,793 350,978,272 75,325,791 35,598,874 174,726,595 5,321,391,879 
ส่วนเพ่ิมตามราคาประเมินใหม่ 6,638,825 121,177,192 - - - - - 127,816,017 
ซ้ือเพ่ิม 108,261,304 6,447,943 26,507,031 50,945,949 11,036,069 49,694 1,138,962,213 1,342,210,203 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (300,000) (3,850,588) (3,001,909) (4,821,179) (3,997,420) (193,951,659) (209,922,755) 
โอนเขา้ / (โอนออก) - 113,788,363 481,532,829 31,858,325 7,297,771 - (641,416,854) (6,939,566) 

31 ธนัวาคม 2551 897,388,929 893,508,252 3,754,068,065 430,780,637 88,838,452 31,651,148 478,320,295 6,574,555,778 
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(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคา    
ท่ีตีใหม่ 

                                                                                          
สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

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

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
31 ธนัวาคม 2550 -        
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม - 164,568,879 1,077,933,554 215,244,206 62,765,511 20,972,436 - 1,541,484,586 
ปรับปรุงจากการเปล่ียน         
 นโยบายบญัชี (หมายเหตุ 4) - - 502,182,829 - - - - 502,182,829 

31 ธนัวาคม 2550 - ปรับปรุงใหม่ - 164,568,879 1,580,116,383 215,244,206 62,765,511 20,972,436 - 2,043,667,415 
ส่วนเพ่ิมตามราคาประเมินใหม่ - 8,700,181 - - - - - 8,700,181 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 26,438,873 258,482,591 52,442,310 9,528,120 4,417,401 - 351,309,295 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม - 3,150,968 - - - - - 3,150,968 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย/         
   ตดัจาํหน่าย - (25,356) (893,671) (2,272,116) (2,085,380) (3,738,369) - (9,014,892) 

31 ธนัวาคม 2551 - 202,833,545 1,837,705,303 265,414,400 70,208,251 21,651,468 - 2,397,812,967 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2550 782,488,800 487,825,875 1,669,762,410 135,734,066 12,560,280 14,626,438 174,726,595 3,277,724,464 

31 ธนัวาคม 2551 897,388,929 690,674,707 1,916,362,762 165,366,237 18,630,201 9,999,680 478,320,295 4,176,742,811 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      
2550  297,900,130 

2551    351,309,295 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า             
ตามราคาท่ีตีใหม่ 

                                                                                          
สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

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

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่        
31 ธนัวาคม 2550 -         
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม 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 
ปรับปรุงจากการเปล่ียน        
 นโยบายบญัชี (หมายเหตุ 4) - - 34,910,837 - - - - 34,910,837 

31 ธนัวาคม 2550 - ปรับปรุงใหม่ 90,141,438  141,768,262 1,165,382,769 70,198,254 26,649,275 19,937,939 50,006,808 1,564,084,745 
ส่วนเพ่ิมตามราคาประเมินใหม่ 16,456,687 27,819,723 - - - - - 44,276,410 
ซ้ือเพ่ิม - 391,820 8,825,116 12,452,416 11,923,847 3,900 421,566,878 455,163,977 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (300,000) - (254,678) (4,413,330) (1,366,000) - (6,334,008)
โอนเขา้ / (โอนออก) - 2,785,487 186,767,075 1,418,515 1,523,574 - (197,608,480) (5,113,829) 

31 ธนัวาคม 2551 106,598,125 172,465,292 1,360,974,960 83,814,507 35,683,366 18,575,839 273,965,206 2,052,077,295 
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(หน่วย: บาท) 

 สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่า             
ตามราคาท่ีตีใหม่ 

                                                                                          
สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

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

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
31 ธนัวาคม 2550 -          
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม - 31,950,416 392,475,535 41,183,184 15,121,978 7,131,361 - 487,862,474 
ปรับปรุงจากการเปล่ียน)         
 นโยบายบญัชี (หมายเหตุ 4) - - 99,554,700 - - - - 99,554,700 

31 ธนัวาคม 2550 - ปรับปรุงใหม่ - 31,950,416 492,030,235 41,183,184 15,121,978 7,131,361 - 587,417,174 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 6,449,102 115,887,497 12,486,695 4,958,642 3,721,806  143,503,742 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพ่ิม - 488,935 - - - - - 488,935 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย/         
   ตดัจาํหน่าย -           (25,356) - (221,026) (1,687,758) (1,106,951)  (3,041,091) 
ปรับปรุง - - 1,631,117 - - - - 1,631,117 

31 ธนัวาคม 2551 - 38,863,097 609,548,849 53,448,853      18,392,862 9,746,216 - 729,999,877 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         
31 ธนัวาคม 2550 90,141,438 109,817,846 673,352,534 29,015,070 11,527,297 12,806,578 50,006,808 976,667,571 

31 ธนัวาคม 2551 106,598,125 133,602,195 751,426,111 30,365,654 17,290,504 8,829,623 273,965,206 1,322,077,418 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      
2550   136,457,500 

2551   143,503,742 

 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาท่ีดินและอาคารโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระและไดป้รับปรุงมูลค่าสินทรัพยด์งักล่าวตามราคาประเมินใหม่ โดยบนัทึกมูลค่า
ท่ีดินและอาคารเพ่ิมข้ึนประมาณ 93 ลา้นบาท ในบญัชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยใ์นส่วน
ของผูถื้อหุ้น และบนัทึกมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนประมาณ 27 ลา้นบาท เป็นรายไดจ้ากการกลบัรายการค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของอาคารท่ีเคยรับรู้ราคาท่ีลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนปีก่อนๆ ผูป้ระเมินราคา
อิสระใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และมูลค่าตน้ทุนทดแทนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมสาํหรับท่ีดินและอาคารตามลาํดบั 

 หากบริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินและอาคารดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี      
31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 จะเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 
ท่ีดิน 399,428,419 291,167,115 78,068,188 78,068,188 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและ 
 ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 

 
556,308,692 

 
437,029,386 

 
96,304,489 

 
100,274,264 
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 ในระหว่างปี 2551 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รวมตน้ทุนการกู้ยืมเขา้เป็นราคาทุนของโครงการ
ก่อสร้างอาคารและติดตั้งเคร่ืองจกัรจาํนวน 10.3 ลา้นบาท ตน้ทุนการกูย้ืมน้ีประกอบดว้ยตน้ทุนการ
กูย้ืมท่ีเกิดข้ึนจริงของเงินท่ีกูม้าโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างอาคารและติดตั้งเคร่ืองจกัรจาํนวน 5.2 ลา้น
บาท และตน้ทุนการกู้ยืมท่ีเกิดจากเงินกู้ท่ีกู้มาเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป แต่บริษทัฯได้นํามาใช้ใน
โครงการน้ีจาํนวน 5.1 ลา้นบาท โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วง
นํ้าหนกัของเงินกูท้ ั้งส้ินท่ีกูม้าเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไปในอตัราร้อยละ 4.6 ถึง 5.8  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดั       
ค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี
จาํนวนเงิน 379.3 ลา้นบาท และ 318.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะกิจการ: จาํนวนเงิน 35.3 ลา้นบาท 
และ 22.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาตน้ทุนเดิม หากบริษทั
ฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาท่ีตีใหม่ กาํไรสุทธิสาํหรับปี 
2551 และ 2550 และกาํไรต่อหุน้จะเปล่ียนแปลงเป็นดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 632 588 330 281 
กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 2.11 1.96 1.10 0.94 

16. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2551 2550 
ท่ีดิน 107,739,100 107,779,100 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ (965,500) - 

รวมสินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการดาํเนินงาน 106,773,600 107,779,100 

 โฉนดท่ีดินของบริษทัยอ่ยไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ 
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 โปรแกรม โปรแกรม 
 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน 13,513,267 2,228,302 
ซ้ือเพิ่ม 24,515,310 12,912,125 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (12,260,140) (1,836,183) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม
2551 

25,768,437 13,304,244 

ค่ าตัดจําหน่ าย ท่ีรวมอยู่ ในงบกําไร
ขาดทุน 

  

   สาํหรับปี 3,454,817 1,185,054 

18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 

  (หน่วย: บาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม 

 (ร้อยละต่อปี) 2551 2550 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 10,930,193 4,930,185 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร MMR 65,000,000 15,000,000 

รวม  75,930,193 19,930,185 

  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัร
บางส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสองแห่ง และเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยค์ ํ้าประกนัโดย
การจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 

19. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร - ทรัสต์รีซีท 

 เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.7 ถึง 6.2 ต่อปี และคํ้าประกนัโดยการจาํนาํสินคา้บางส่วน
ของบริษทัย่อยสองแห่งและโดยการจดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักร
บางส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสองแห่ง 
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20. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย เง่ือนไข งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ร้อยละ) การชาํระคืน 2551 2550 2551 2550 

1 ปีท่ี 1-3 อตัราคงท่ีต่อปี หลงัจากนั้น ชาํระคืนเป็นรายงวด     
 คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR งวดละ 3 เดือน ตั้งแต่ปี      
 และตั้งแต่วนัท่ี 27 เมษายน 2550 2547 ถึง 2556     
 เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย      
 เป็นอตัราร้อยละ MLR-อตัราคงท่ีต่อปี  1,226 1,493 1,226 1,493 

2 ปีท่ี 1-2 อตัราร้อยละ MLR-อตัราคงท่ี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่      
 ต่อปี หลงัจากนั้นคิดดอกเบ้ียใน ปี 2549 ถึง 2553     
 อตัราร้อยละ MLR-อตัราคงท่ีต่อปี  34 58 34 58 
3 MLR - อตัราคงท่ีต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่     
  ปี 2549 ถึง 2554 111 152 111 152 
4 MLR-อตัราคงท่ีต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่      
  ปี 2551 ถึง 2556 260 308 - - 

5 อตัราคงท่ีต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่     
  ปี 2550 ถึง 2552 51 93 - - 

6 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2555 77 - - - 

7 MLR-อตัราคงท่ีต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2555 5 - - - 

8 MLR-อตัราคงท่ีต่อปี ชํา ร ะ คื น เ ป็ น ร า ย เ ดื อน 
ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553 21 - - - 

9 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2555 88 - - - 

10 MLR-อตัราคงท่ีต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2555 62 - - - 

11 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2556 90 - 90 - 

12 MLR-อตัราคงท่ีต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2556 91 - 91 - 

13 อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2556 84 - 84 - 

14 MLR-อตัราคงท่ีต่อปี ชาํระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่     
  ปี 2552 ถึง 2556 5 - 5 - 

 รวม  2,205 2,104 1,641 1,703 
 หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (510) (421) (361) (332) 

 เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ  1,695 1,683 1,280 1,371 
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 สัญญากู้ยืมของบริษัทฯได้ระบุให้ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขระหว่างการใช้สินเช่ือ เช่น การดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินตามท่ีธนาคารกาํหนด เป็นตน้  

 สัญญากูย้ืมของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีขอ้จาํกดัว่าจะจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือไม่กระทบต่อการรักษา
สดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการชาํระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีธนาคารกาํหนด  

 สญัญากูย้มืค ํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูย้ืมท่ียงัมิได้
เบิกใชเ้ป็นจาํนวน 83 ลา้นบาท 

21. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,708 11,924 5,335 10,600 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (739) (1,190) (664) (1,056) 

รวม 5,969 10,734 4,671 9,544 
หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,364) (3,963) (2,210) (3,296) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,605 6,771 2,461 6,248 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการ
ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3 ถึง 5 ปีและสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

 ณ วนัท่ี3 1 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญา
เช่าการเงินดงัน้ี :- 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 3.7 3.0 6.7 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                    (0.4) (0.4) (0.8) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 3.3 2.6 5.9 
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22. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ในระหวา่งปี 2551 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยมี์การเปล่ียนแปลงดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ 

(หน่วย: บาท) 

   อาคารและ  
 ท่ีดิน ส่ิงปลกูสร้างอ่ืน รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2551 12,073,250 9,543,582 21,616,832 
ส่วนเพ่ิมตามราคาประเมินใหม่ 16,456,688 28,243,059 44,699,747 
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - (488,935) (488,935) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2551 28,529,938 37,297,706 65,827,644 

 ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย 

(หน่วย: บาท) 

   อาคารและ  
 ท่ีดิน ส่ิงปลกูสร้างอ่ืน รวม 

ยอดคงเหลือตน้ปี 2551 479,248,435 41,252,907 520,501,342 
ส่วนเพ่ิม (ส่วนลด) ตามราคาประเมินใหม่ (9,817,863) 58,477,435 48,659,572 
ตดัจาํหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์ - (2,662,033) (2,662,033) 

ยอดคงเหลือปลายปี 2551 469,430,572 97,068,309 566,498,881 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็นเงินปันผลได ้

23. เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) (หน่วย: บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2549 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 24 เมษายน 2550 90 0.30 

เงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับ
ปี 2550 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 
สิงหาคม 2550 90 0.30 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2550  180 0.60 
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
  (หน่วย: ลา้นบาท) (หน่วย: บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2550 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 24 เมษายน 2551 120 0.40 

เงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับ
ปี 2551 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 
สิงหาคม 2551 90 0.30 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2551  210 0.70 

24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

25. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปีคาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 25 จากกาํไรของกิจการท่ีไม่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ และอตัราร้อยละ 30 สําหรับกาํไรของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนของบริษทัยอ่ยหลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการสาํรองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อ
เป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี และหกัดว้ยขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน (ถา้มี)  

26. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยสองแห่งไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไว ้
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
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 บริษทัฯ บริษทัย่อย 

บตัรส่งเสริมเลขที ่ 1449(2)/2548 1221(2)/2549 1395(2)/2550 7007(2)/2550 1813(2)/2550 1474(2)/2546 1111(2)/อ./2551 

กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม ผลิตเพลาขบัลอ้หลงั ผลิตช้ินส่วนโลหะข้ึนรูป ชุบแขง็ ผลิตช้ินส่วน
เหลก็หล่อ 

ชุบแขง็ 

สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ        

1. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
เป็นจํานวนไม่เกินจํานวนเงิน
ลงทุนโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุน
หมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปีนับ
แ ต่ ว ัน ท่ี เ ร่ิ ม มี ร า ยได้จ ากการ
ประกอบกิจการนั้น 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

2. ได้รับลดหย่อนภาษีเ งินได้นิ ติ
บุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีได้รับ
จากการประกอบกิจการท่ีได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนในอัตรา
ร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมี
กําหนดระยะเวลาห้าปี  นับจาก
วนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่า
ไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา
สิบปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก
การประกอบกิจการนั้น 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

4. ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนใน
การติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอาํนวย
ความสะดวกร้อยละยี่สิบห้าของ
เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการ
หกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

5. ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับ
วัตถุ ดิบและวัสดุจํา เ ป็นท่ีต้อง
นาํเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้
ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็น
ระยะเวลาห้าปี นับแต่วนันําเข้า
คร้ังแรก 

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ - - - - 

6. ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับ
ของท่ีนาํเขา้มาเพื่อส่งกลบัออกไป

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ - - - - 
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เป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่วนัท่ี
นาํเขา้คร้ังแรก 
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 รายไดข้องบริษทัฯสําหรับปีจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและกิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 

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

รายได ้
รายไดจ้ากการขาย       
  -  ในประเทศ 965,063,368 984,914,854 1,949,978,222 894,193,862 883,115,744 1,777,309,606 
  -  ต่างประเทศ - 57,301,832 57,301,832 - 26,176,567 26,176,567 
รายไดอ่ื้น 9,416,628 203,297,193 212,713,821 12,696,679 187,233,723 199,930,402 

รวมรายได ้ 974,479,996 1,245,513,879 2,219,993,875 906,890,541 1,096,526,034 2,003,416,575 

27. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้น
สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของ
พนกังาน 735,641 655,123 287,807 262,827 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 357,453 306,897 144,789 136,687 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 23,558 - 688 - 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,667,287 1,960,393 841,903 789,688 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงาน
ระหวา่งทาํ 55,510 30,555 (5,754) 15,733 
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29. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ  บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้ งกองทุนสํารองเ ล้ียงชีพตาม
พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ี
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหาร
โดยบริษทั อเมริกนั อินเตอร์เนชัน่แนล แอสชวัรันส์ จาํกดั ในระหว่างปี 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพเป็นจาํนวน 9.0 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 3.8 ลา้น
บาท) ซ่ึงไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 

30. ภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

30.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน ซ้ือเคร่ืองจกัรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์จาํนวนเงิน 
191.0 ลา้นบาท และ 157.7 ลา้นเยน (2550: 67.3 ลา้นบาท และ 4.1 ลา้นเยน) 

30.2 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ อายุ
ของสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 5 ปีและสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละสญัญาบริการ ดงัน้ี 

 
จ่ายชาํระภายใน 

ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 47.75 
1 ถึง 5 ปี 34.86 
มากกวา่ 5 ปี 0.23 

30.3 บริษทัฯไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตงานกลึงโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขายหักตน้ทุนวตัถุดิบ
สําหรับสินคา้ท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2553 และบริษทัฯมีสิทธิต่อ
สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

30.4 บริษทัฯไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทัอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการ
ผลิตเหล็กทุบข้ึนรูปโดยบริษทัฯตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3 ของยอดขายหักตน้ทุน
วตัถุดิบสําหรับสินคา้ท่ีบริษทัฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ.5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัฯมี
สิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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30.5 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทัแห่งหน่ึง   
ในต่างประเทศเพื่อผลิตสินคา้หลกัของบริษทัยอ่ย โดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน   
ในอตัราเดือนละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา สัญญามีอายุ 6 ปี ในระหว่างงวดปัจจุบนัสัญญา
ดงักล่าวไดส้ิ้นสุดลง 

30.6 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ
บริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมใน
อตัรา    ร้อยละ 1.5 ของยอดขายหกัตน้ทุนวตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ
5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2552 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

30.7 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั ไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกบับริษทั
แห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานหล่อโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นราย
เดือนในอตัราเดือนละ 1 ลา้นเยน สัญญามีอายุ 5 ปี โดยส้ินสุดในปี 2553 และบริษทัย่อยมีสิทธิต่อ
สญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

31. หนังสือคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 12.4 ลา้นบาท และ 29.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2550: 10.8 ลา้นบาทและ 24.3 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัในการปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั
ฯและบริษทัยอ่ย 

32. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์    
โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่
ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
48 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว 
บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 
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 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
กาํหนดนบัจากวนัท่ีในงบดุล ถึงวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบกาํหนด (แลว้แต่
วนัใดจะถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

                                                                                  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

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

 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.5% - 3.0% - - 123.6 1.5 125.1 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
- เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ       
 สั้นจากธนาคาร MOR, MMR - - 75.9 - 75.9 
- เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 2.7% - 6.2% 309.7 - - - 309.7 
- เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 2.5% - 3.9% 3.4 2.6 - - 6.0 
- เงินกูย้มืระยะยาว MLR - อตัราคงท่ีต่อปี - - 2,205.4 - 2,205.4 

  313.1 2.6 2,281.3 - 2,597.0 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

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

 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.5% - 3.0% - - 34.2 1.4 35.6 
- เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย Market rate - - 70.0 - 70.0 
- เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย MLR - อตัราคงท่ีต่อปี - - 636.4 - 636.4 

  - - 740.6 1.4 742.0 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
- เจา้หน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 2.5% - 3.5% 2.2 2.5 - - 4.7 
- เงินกูย้มืระยะยาว MLR - อตัราคงท่ีต่อปี - - 1,640.9 - 1,640.9 

  2.2 2.5 1,640.9 - 1,645.6 
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 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขาย
สินคา้และเคร่ืองจกัร บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
ซ่ึงมีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ี
เป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์าง หน้ีสินทาง อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
สกลุเงิน การเงิน การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 4.9 34.9438 
เยน 88.7 290.7 0.3864 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ
ดงัน้ี 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.6 34.5950 - 35.4700 
เยน 87.0     0.3598 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืมและ
ลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม นอกจากน้ี ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยเป็นบริษทัขนาดใหญ่ท่ีมีฐานะดา้น
การชาํระหน้ีดี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญัจากการให้
สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบดุล 
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 มูลค่ายุติธรรม 

 เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะ
สั้นเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงใน
งบดุล  

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์การวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม  

 การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุริกจอยา่งต่อเน่ือง 

 ตามงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.5 (2550: 1.6) และ
บริษทัฯมีอตัราส่วนเท่ากบั 1.1 (2550: 1.2) 

34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 

 


