บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
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
ที่ อยู่ของบริ ษทั ฯตามที่ จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
1.2 วิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจ
ในช่วงปี ที่ผา่ นมา สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างรุ นแรง อันเป็ นผลสื บเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน
ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ทําให้เกิดภาวะตึงตัวของตลาดสิ นเชื่อและความเชื่อมัน่ ของผูบ้ ริ โภคลดลง โดย
รัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้พยายามแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่ สภาวะปกติอย่างเต็มที่
งบการเงินนี้ จดั ทําบนพื้นฐานข้อเท็จจริ งของสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และประมาณการและ
ข้อสมมติฐานต่าง ๆ ที่บริ ษทั ฯพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบนั
2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทาํ ขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
งบการเงิ นนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี
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3.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด

อัตราร้อยละของ
การถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
2551
2550
100
100
100
100
100
100

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์

สิ นทรัพย์และรายได้ของบริ ษทั ย่อยซึ่ งรวมอยูใ่ นงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
คิดเป็ นจํานวนประมาณร้อยละดังนี้
อัตราร้อยละของ
อัตราร้อยละของ
สิ นทรัพย์รวมของ
รายได้รวมของ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
ในงบดุลรวม
ในงบกําไรขาดทุนรวม
2551
2550
2551
2550
(ปรับปรุ งใหม่)
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด 26.8
28.0
37.1
38.6
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
33.8
30.9
28.5
26.5
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
9.3
10.1
5.4
บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ได้มา (วันที่บริ ษทั ฯ
มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย) จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
งบการเงิ นของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชี และใช้นโยบายการบัญชี ที่สําคัญ
เช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
บริ ษทั ฯได้จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่ งแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ตามวิธีราคาทุน
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4.

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเกีย่ วกับการแสดงมูลค่ าของเครื่องจักร
ในปี 2551 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงมูลค่า
เครื่ องจักรจากราคาที่ตีใหม่ เป็ นราคาทุน เนื่ องจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเห็ นว่าวิธีการใหม่เป็ น
แนวทางที่กาํ หนดให้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สะดวกในการถือปฏิ บตั ิ ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ปรั บย้อนหลังงบ
การเงิ นของปี 2550 เพื่อให้สามารถเปรี ยบเที ยบกันได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุ น แต่ มี
ผลกระทบต่องบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยทําให้สินทรัพย์รวมลดลงจํานวน 208 ล้าน
บาท (เฉพาะบริ ษทั ฯจํานวน 65 ล้านบาท) และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมลดลงด้วยจํานวนเดียวกัน

5.

การประกาศใช้ มาตรฐานการบัญชีใหม่

5.1 มาตรฐานการบัญชีทมี่ ีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ไ ด้อ อกประกาศสภาวิ ช าชี พ บัญ ชี ฉบับ ที่ 9/2550 ฉบับ ที่ 38/2550 และฉบับ ที่
62/2550 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดงั ต่อไปนี้
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 51

งบกระแสเงินสด
สัญญาเช่า
สิ นค้าคงเหลือ
ต้นทุนการกูย้ มื
การนําเสนองบการเงิน
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
งบการเงินระหว่างกาล
การรวมธุรกิจ
สัญญาก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2551 เป็ นต้นไป ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49
ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ ส่ วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 31 ฉบับที่ 33
ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 41 และฉบับที่ 51 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ น
สําหรั บปี ปั จจุ บนั ส่ วนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงิ น
สําหรับปี ปัจจุบนั มีดงั นี้
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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 โดยหยุดตัดจําหน่ายค่าความนิ ยมแต่ตอ้ งทดสอบการด้อยค่าของ
ค่าความนิยม โดยเริ่ มตั้งแต่งวดปี บัญชีแรกที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2551
5.2 มาตรฐานการบัญชีทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ฉบับที่ 86/2551 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี ใหม่
ดังต่อไปนี้
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2550)
ฉบับที่ 54 (ปรับปรุ ง 2550)

การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว้เ พื่ อ ขายและการดํา เนิ น งานที่
ยกเลิก

มาตรฐานการบัญชี ขา้ งต้นถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2552 เป็ นต้นไป ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับปี ที่เริ่ มใช้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกล่าว
6.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

6.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ น
สาระสําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื่อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็ จของงาน
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ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล
6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่ องสู ง ซึ่ งถึ งกําหนดจ่ ายคื นภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อนนับจากวัน ที่ ไ ด้มาและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้
6.3 ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนสุ ทธิที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะ
สู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ โดยทัว่ ไปพิจารณา
จากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการวิเคราะห์อายุหนี้
6.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ย) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ต้นทุนสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างผลิตรวมต้นทุนของวัตถุดิบ ค่าแรง
ทางตรงและค่าใช้จ่ายโรงงาน
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะ
ได้รับแล้วแต่อย่างใดจะตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
สํารองเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าจะตั้งขึ้นสําหรับสิ นค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุณภาพ
6.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย ซึ่ งการบันทึกเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยนี้ เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซ้ื อมาและจะถูกปรับด้วยส่ วน
ได้เสี ยในผลการดําเนินงานแต่ละปี ของบริ ษทั ร่ วม
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เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในราคา
ทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
6.6 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หักค่า
เสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของที่ดินและอาคารในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา
หลังจากนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคาร โดยผูป้ ระเมิ นราคา
อิสระและบันทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการประเมิน
ราคาสิ นทรั พย์ดังกล่าวเป็ นครั้ งคราวเพื่อมิ ให้ราคาตามบัญชี ณ วันที่ ในงบดุ ลแตกต่างจากมูลค่า
ยุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ ยกเว้นที่ดินและอาคารของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งซึ่งแสดงมูลค่าตามวิธีราคา
ทุ น ในปี 2550 อย่า งไรก็ตาม บริ ษ ทั ฯได้ป รั บ ปรุ ง ผลจากการใช้น โยบายการบัญชี ที่แ ตกต่ า งกัน
ดังกล่าวในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 แล้ว
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกส่ วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
-

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี
“ส่ วนเกิ นทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นในงบดุ ล อย่างไรก็ตาม หาก
สิ น ทรั พ ย์น้ ัน เคยมี ก ารตี ร าคาลดลงและบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้รั บ รู ้ ร าคาที่ ล ดลงเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนแล้ว ส่ วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ ี จะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกิน
จํานวนที่เคยลดลงซึ่งได้รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนปี ก่อนแล้ว

-

บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ร าคาตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ที่ ล ดลงจากการตี ร าคาใหม่ เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมี
ยอดคงค้างของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยู่ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนที่
ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนําไปหักออกจาก “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ไม่
เกิ นจํานวนซึ่ งเคยตี ราคาเพิ่มขึ้ นของสิ นทรั พย์รายการเดี ยวกัน และส่ วนที่ เกิ นจะรั บรู ้ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
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ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนหรื อราคาที่ ตีใหม่ของสิ นทรั พย์ โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและสิ่ งก่อสร้างอื่น
เครื่ องจักร
เครื่ องมือและอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

บริ ษทั ฯ
20 - 30 ปี
5 - 18 ปี
5 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี

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

ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รวมอยู่ในงบกําไรขาดทุน คํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตาม
อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ โดยกรณี สินทรัพย์ที่มีการตีราคาลดลง ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาที่ตี
ใหม่ ส่ วนกรณี สินทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่มขึ้น ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่ตีราคาเพิ่มตัดจําหน่ายไปสู่ บญั ชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ในส่ วน
ของผูถ้ ือหุ น้
6.7

ต้ นทุนการกู้ยมื
ต้นทุนการกูย้ มื ของเงินกูท้ ี่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่ใน
สภาพพร้ อ มที่ จ ะใช้ไ ด้ต ามที่ มุ่ง ประสงค์ ส่ ว นต้น ทุ น การกู้ยืมอื่ น ถื อเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในงวดที่ เ กิ ด
รายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น

6.8 สิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานแสดงตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
6.9 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตนและค่ าตัดจําหน่ าย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะวัดมูลค่าเริ่ มแรกสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู ้
รายการครั้งแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัด
จําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี้
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์

บริ ษทั ฯ
5 ปี

บริ ษทั ย่อย
3 - 5 ปี

6.10 ค่ าความนิยม
ณ วันที่ได้มา บริ ษทั ฯบันทึกค่าความนิ ยมในราคาทุน ซึ่ งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่า
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของสิ นทรัพย์ หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้
ของกิ จการที่ ได้มา หากส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯในมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรั พย์ หนี้ สิน และ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนเกินนี้
ในงบกําไรขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิ ยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตามที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที่เกิ ดขึ้นจากการรวม
กิจการให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดน้อยกว่า
มูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับ
บัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต
6.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ
หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกัน
กับบริ ษทั ฯ
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นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งมีอิทธิพลอย่างเป็ น
สาระสําคัญกับบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
6.12 สั ญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่ าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั
ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะ
ตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
6.13 เงินตราต่ างประเทศ
รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล
กําไรและขาดทุ นที่ เกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
6.14 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันที่ในงบดุล บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หากมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อย
ค่า และจะทําการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิ ยมเป็ นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุน
จากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯ
และบริ ษ ทั ย่อยประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคตที่ กิ จการคาดว่า จะได้รับ จากสิ น ทรั พ ย์และ
คํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ ยงใน
สภาพตลาดปั จจุบนั ของเงิ นสดตามระยะเวลาและความเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที่
กําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั ฯใช้แบบจําลองการ
ประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่ งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มา
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผูซ้ ้ือกับผูข้ ายมีความรอบ
รู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องกัน
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรั บรู ้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุน ยกเว้นในกรณี ที่
ที่ดินและอาคารซึ่ งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บนั ทึกส่ วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ในส่ วนของผู ้
ถือหุ ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นไม่เกินไปกว่าส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่
เคยบันทึกไว้
6.15 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
6.16 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้โดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
6.17 สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ ตามสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันสิ้ นงวดบัญชี กําไรขาดทุนที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากการแปลงค่าเงิ นตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูก
บันทึกในงบกําไรขาดทุน ส่ วนเกินหรื อส่ วนลดที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่ ายด้วยวิธี
เส้นตรงตามอายุของสัญญา
7.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบ
การเงิ นและข้อมูลที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจาก
จํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ มีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิน ฝ่ าย
บริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต
อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ าเผือ่ การด้ อยค่ าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริ ษทั ย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทัว่ ไปเมื่อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่า
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญ และเป็ นระยะเวลานาน การที่จะ
สรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น้ นั จําเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการใช้
งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่า
ซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงที่ดินและอาคารด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่ได้จากการประเมินโดย
ผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสําหรับที่ดินและใช้วิธีพิจารณาจากเกณฑ์ราคา
เปลี่ ย นแทนหักค่ า เสื่ อมราคาสะสมสํา หรั บอาคาร ซึ่ งการประเมิ น มูลค่าดังกล่ า วต้องมี ก ารใช้ขอ้
สมมติฐานและประมาณการบางประการ
ค่ าความนิยม และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึ กและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ ได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อ หน่ วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่
เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
8.

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารทีม่ ีข้อจํากัดในการใช้
เงิ นฝากธนาคารที่ มีขอ้ จํากัดในการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็ นเงิ นฝากในบัญชี จดั การดูแล
ผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Account) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นเงินประกันสําหรับค่าหุ น้ ส่ วน
ที่เหลือที่จะต้องจ่ายตามสัญญาซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด ใน
ระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2550
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9.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ ที่คงค้างนับจาก
วันที่ถึงกําหนดชําระ
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2551
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
ลูกหนีก้ ารค้ า - กิจการที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

68,867,301

39,865,706

2,900,895

2,724,940

31,709
216,853
69,115,863

10,207,324
50,073,030

2,900,895

2,724,940

914,825,655

843,266,400

353,692,118

365,272,239

2,152,997
113,707
4,724,960
921,817,319
(4,723,915)
917,093,404

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

353,692,118
353,692,118

365,272,239
365,272,239

10. รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญ กั บ บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั น
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2551
2550
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้า

150.3

140.6

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิม่
ร้อยละ 15 - 30 (2550: ราคาทุน
บวกกําไรส่ วนเพิ่มร้อยละ 15 - 25)
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
ค่าสาธารณูปโภครับ
ดอกเบี้ยรับ

รายได้ค่ า ธรรมเนี ย มในการบริ ห าร
จัดการ
ขายเศษจากการผลิต
ซื้อสิ นค้า

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสิ นค้า

นโยบายการกําหนดราคา

14.9
44.9

13.7
54.1

ราคาใกล้เคียงทุน
อัตราร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี
และอัตรา MMR (Money Market
Rate) ต่อปี

116.1
7.0

99.9
5.9
5.1

2.1

2.2

ราคาใกล้เคียงทุน
ราคาตลาด
ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ 15 - 20 (2550: ราคาทุน
บวกกําไรส่ วนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ
15 - 25)
ราคาใกล้เคียงทุน

6.5

8.3

ราคาทุนบวกกําไรส่ วนเพิ่ม
ร้อยละ 15 - 30 (2550: ราคาทุน
บวกกําไรส่ วนเพิ่มร้อยละ 15 - 25)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2551
2550
ลูกหนีก้ ารค้ า – กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่งกี่ (1995) จํากัด
บริ ษทั ออโตโมทีฟโปรดักส์ อิมปอร์ต แอนด์
เอ็กซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จํากัด
รวม
ลูกหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่งกี่ (1995) จํากัด
บริ ษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
รวม
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด
รวม
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม
เจ้ าหนีก้ ารค้ า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม
เจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

-

-

406,155
127,469

808,243
-

59,770,939

48,013,180

2,367,271

1,916,697

9,344,924
69,115,863

2,059,850
50,073,030

2,900,895

2,724,940

-

-

5,432,919
2,480,809
1,933,798

2,866,185
761,409
671,112

103,774
139,100
242,874

-

139,100
9,986,626

4,298,706

-

-

30,000,000
40,000,000
70,000,000

-

-

-

333,385,600
303,000,000
636,385,600

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

-

-

352,488
352,488

17,292
801,044
818,336

-

-

1,223,565
2,684,495
3,908,060

10,625
628,990
639,615
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ในระหว่างปี 2551 เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: บาท)

31 ธันวาคม 2550
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง
โปรดักส์ จํากัด
รวม
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาวแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง

31 ธันวาคม 2551

-

60,000,000
30,000,000

(30,000,000)
(30,000,000)

30,000,000
-

-

140,000,000
230,000,000

(100,000,000)
(160,000,000)

40,000,000
70,000,000

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

-

(144,670,000)
(80,000,000)
(224,670,000)

333,385,600
303,000,000
636,385,600

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นแก่บริ ษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ MMR ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนภายในวันที่ 2 มีนาคม 2552
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่ บริ ษทั อินเตอร์เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
MMR ต่อปี และมีกาํ หนดชําระคืนภายในวันที่ 29 เมษายน 2552
เงิ นให้กูย้ ืมระยะยาวแก่ บริ ษทั สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด คงเหลื อ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 จํานวน 222 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 8 ปี จ่ายชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตร
มาส เริ่ มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2554 เงินให้กูย้ ืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
MLR - อัตราคงที่ต่อปี และเงินให้กยู้ ืมระยะยาวคงเหลือ 111 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 5 ปี
จ่ายชําระคืนเงินต้นเป็ นรายเดือน เริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2554 เงินให้กยู้ มื คิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี้ยทุกเดือน
เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่บริ ษทั บางกอกสปริ งอินดัสเตรี ยล จํากัด คงเหลือ ณวันที่ 31 ธันวาคม 2551
จํานวน 303 ล้านบาท มีกาํ หนดชําระคืนภายใน 9 ปี จ่ายชําระคืนเงินต้นเป็ นรายไตรมาส เริ่ มตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนกันยายน 2555 เงินให้กยู้ ืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR อัตราคงที่ต่อปี
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ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2551 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยได้จ่ า ยเงิ น เดื อน โบนัส ค่ า เบี้ ย ประชุ ม และเงิ น บํา เหน็ จ ให้แ ก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนเงิน 7.2 ล้านบาท และ 0.7 ล้านบาท (2550: 6.8 ล้านบาท และ 0.9
ล้านบาท) ตามลําดับ
11. สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

สิ นค้าสําเร็จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

ราคาทุน
2551
81,461
107,994
231,297
128,347
58,156
607,255

2550
55,598
78,347
159,168
103,082
61,537
457,732

งบการเงินรวม
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ลดราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ
สิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ
2551
2550
2551
2550
(2,412)
(1,465)
(645)
(2,328)
(853)
(844)
(8,647)
(8,321)
(4,740)
(10,965)
(9,810)

สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
2551
2550
77,584
54,953
105,666
78,347
230,444
158,324
119,700
94,761
58,156
61,537
591,550
447,922
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2551
21,734
19,578
25,596
64,115
780
131,803

2550
14,024
21,534
67,105
50,806
2,993
156,462

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ลดราคาทุนลงให้เท่ากับมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ
สิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ
2551
2550
2551
2550
(122)
(39)
(1)
(2,906)
(3,757)
(3,029)
(3,796)

สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
2551
2550
21,612
13,985
19,578
21,534
25,595
67,105
61,209
47,049
780
2,993
128,774
152,666

12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั

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

ทุนชําระแล้ว
2551
2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

160,000
130,000
185,000

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

160,000
130,000
185,000

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

16

13. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
13.1 รายละเอียดของบริษัทร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
บริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

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

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ทุน
ชําระแล้ว

อัตราส่ วนการถือหุน้
2551

2550

ร้อยละ

ร้อยละ

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน
2551

2550

2551

2550

28,653

27,440

ไทย

72,000

21.25

21.25

15,300

15,300

ไทย

150,000

20.00

20.00

30,807

30,807

82,267

65,026

46,107

46,107

110,920

92,466

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

13.2 ส่ วนแบ่ งกําไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปี บริ ษทั ย่อยรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและรับรู ้เงินปันผลรับ
จากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวในงบการเงินรวม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินปั นผลที่บริ ษทั ย่อยรับ
บริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในระหว่างปี
ระหว่างปี
2551
2550
2551
2550
บริ ษทั ซึ ชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด
1,213
(144)
บริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด
21,504
15,260
4,263
858
รวม
22,717
15,116
4,263
858

มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ซึ ชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 คํานวณจากงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว และงบการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่จดั ทําขึ้น
โดยฝ่ ายบริ หารและไม่ได้ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด ตามวิธีส่วนได้เสี ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซึ่ งตรวจสอบโดยผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว และงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งจัดทํา
ขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารและไม่ได้ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ดังกล่าว
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13.3 ข้ อมูลทางการเงินของบริษัทร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ทุนเรี ยกชําระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550

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

72
150

72
150

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
225
1,690

236
1,637

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550
90
1,279

รายได้รวมสําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550

106
1,313

232
2,155

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551
2550

196
1,794

6
108

(1)
75

14. เงินลงทุนระยะยาวอืน่
(หน่วย: พันบาท)
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะของธุรกิจ

บริ ษทั นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จํากัด

ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ
ระบบเบรค
ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ

บริ ษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ ง จํากัด
รวม

ทุนชําระแล้ว

732,600
300,000

อัตราส่วนการถือหุน้
2551
2550
ร้อยละ
ร้อยละ
2.90
1.80

งบการเงินรวม
ราคาทุน
2551
2550

2.90
1.80

21,250
5,400
26,650

21,250
5,400
26,650

15. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
งบการเงินรวม
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่าตามราคา
ที่ตีใหม่
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน อาคาร
และสิ่ ง
ที่ดิน
ปลูกสร้างอื่น
ราคาทุน/ราคาที่ตใี หม่
31 ธันวาคม 2550 ตามที่รายงานไว้เดิม
ปรับปรุ งจากการเปลี่ยน
นโยบายบัญชี (หมายเหตุ 4)
31 ธันวาคม 2550 - ปรับปรุ งใหม่
ส่วนเพิ่มตามราคาประเมินใหม่
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2551

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

เครื่ องจักร

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง /
ติดตั้ง

รวม

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

782,488,800
6,638,825
108,261,304
897,388,929

294,035,448
652,394,754 3,249,878,793
121,177,192
6,447,943
26,507,031
(300,000)
(3,850,588)
113,788,363
481,532,829
893,508,252 3,754,068,065

350,978,272
50,945,949
(3,001,909)
31,858,325
430,780,637

75,325,791
11,036,069
(4,821,179)
7,297,771
88,838,452

35,598,874
49,694
(3,997,420)
31,651,148

174,726,595
1,138,962,213
(193,951,659)
(641,416,854)
478,320,295

294,035,448
5,321,391,879
127,816,017
1,342,210,203
(209,922,755)
(6,939,566)
6,574,555,778
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(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่าตามราคา
ที่ตีใหม่
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน อาคาร
และสิ่ ง
ที่ดิน
ปลูกสร้างอื่น
ค่าเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2550 ตามที่รายงานไว้เดิม
ปรับปรุ งจากการเปลี่ยน
นโยบายบัญชี (หมายเหตุ 4)
31 ธันวาคม 2550 - ปรับปรุ งใหม่
ส่วนเพิ่มตามราคาประเมินใหม่
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่วนที่ตีเพิ่ม
ค่าเสื่ อมราคาส่วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2551

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

เครื่ องจักร

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง /
ติดตั้ง

รวม

-

164,568,879

1,077,933,554

215,244,206

62,765,511

20,972,436

-

1,541,484,586

-

164,568,879
8,700,181
26,438,873
3,150,968

502,182,829
1,580,116,383
258,482,591
-

215,244,206
52,442,310
-

62,765,511
9,528,120
-

20,972,436
4,417,401
-

-

502,182,829
2,043,667,415
8,700,181
351,309,295
3,150,968

-

(25,356)
(893,671)
202,833,545 1,837,705,303

(2,272,116)
265,414,400

(2,085,380)
70,208,251

(3,738,369)
21,651,468

-

(9,014,892)
2,397,812,967

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
2550

297,900,130

2551

351,309,295

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน อาคาร
และสิ่ ง
ที่ดิน
ปลูกสร้างอื่น
ราคาทุน/ราคาที่ตใี หม่
31 ธันวาคม 2550 ตามที่รายงานไว้เดิม
ปรับปรุ งจากการเปลี่ยน
นโยบายบัญชี (หมายเหตุ 4)

90,141,438

31 ธันวาคม 2550 - ปรับปรุ งใหม่ 90,141,438
ส่วนเพิ่มตามราคาประเมินใหม่
16,456,687
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า / (โอนออก)
31 ธันวาคม 2551
106,598,125

141,768,262

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

เครื่ องจักร

1,130,471,932

34,910,837
141,768,262 1,165,382,769
27,819,723
391,820
8,825,116
(300,000)
2,785,487 186,767,075
172,465,292
1,360,974,960

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

70,198,254

26,649,275

19,937,939

70,198,254
12,452,416
(254,678)
1,418,515
83,814,507

26,649,275
11,923,847
(4,413,330)
1,523,574
35,683,366

19,937,939
3,900
(1,366,000)
18,575,839

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง /
ติดตั้ง

50,006,808

รวม

1,529,173,908

34,910,837
50,006,808 1,564,084,745
44,276,410
421,566,878
455,163,977
(6,334,008)
(197,608,480)
(5,113,829)
273,965,206 2,052,077,295
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(หน่วย: บาท)
สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่า
ตามราคาที่ตีใหม่
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน อาคาร
และสิ่ ง
ที่ดิน
ปลูกสร้างอื่น
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2550 ตามที่รายงานไว้เดิม
ปรับปรุ งจากการเปลี่ยน)
นโยบายบัญชี (หมายเหตุ 4)
31 ธันวาคม 2550 - ปรับปรุ งใหม่
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาส่วนที่ตีเพิ่ม
ค่าเสื่ อมราคาส่วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ปรับปรุ ง
31 ธันวาคม 2551
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2550
31 ธันวาคม 2551

สิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

เครื่ องจักร

เครื่ องมือและ
อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สํานักงาน

ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง /
ติดตั้ง

รวม

-

31,950,416

392,475,535

41,183,184

15,121,978

7,131,361

-

-

31,950,416
6,449,102
488,935

99,554,700
492,030,235
115,887,497
-

41,183,184
12,486,695
-

15,121,978
4,958,642
-

7,131,361
3,721,806
-

-

-

(25,356)
38,863,097

1,631,117
609,548,849

(221,026)
53,448,853

(1,687,758)
18,392,862

487,862,474

-

99,554,700
587,417,174
143,503,742
488,935

(1,106,951)
9,746,216

-

(3,041,091)
1,631,117
729,999,877

90,141,438

109,817,846

673,352,534

29,015,070

11,527,297

12,806,578

50,006,808

976,667,571

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

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
2550

136,457,500

2551

143,503,742

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จดั ให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคารโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระและได้ปรับปรุ งมูลค่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวตามราคาประเมินใหม่ โดยบันทึกมูลค่า
ที่ดินและอาคารเพิ่มขึ้นประมาณ 93 ล้านบาท ในบัญชี ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ในส่ วน
ของผูถ้ ือหุ ้น และบันทึกมูลค่าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 27 ล้านบาท เป็ นรายได้จากการกลับรายการค่าเผื่อ
การด้อยค่าของอาคารที่เคยรับรู ้ราคาที่ลดลงเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนปี ก่อนๆ ผูป้ ระเมินราคา
อิสระใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และมูลค่าต้นทุนทดแทนหักค่าเสื่ อมราคา
สะสมสําหรับที่ดินและอาคารตามลําดับ
หากบริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของที่ดินและอาคารดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551 และ 2550 จะเป็ นดังนี้
(หน่วย: บาท)

ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้างอื่น

งบการเงินรวม
2551
2550
399,428,419 291,167,115
556,308,692

437,029,386

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
78,068,188
78,068,188
96,304,489

100,274,264
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ในระหว่างปี 2551 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยได้ร วมต้น ทุ น การกู้ยืมเข้า เป็ นราคาทุ น ของโครงการ
ก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่ องจักรจํานวน 10.3 ล้านบาท ต้นทุนการกูย้ ืมนี้ ประกอบด้วยต้นทุนการ
กูย้ ืมที่เกิดขึ้นจริ งของเงินที่กูม้ าโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่ องจักรจํานวน 5.2 ล้าน
บาท และต้นทุ นการกู้ยืมที่ เ กิ ดจากเงิ น กู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุ ประสงค์ทวั่ ไป แต่ บริ ษ ทั ฯได้นํามาใช้ใ น
โครงการนี้ จาํ นวน 5.1 ล้านบาท โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุนซึ่ งเป็ นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วง
นํ้าหนักของเงินกูท้ ้ งั สิ้ นที่กมู้ าเพื่อวัตถุประสงค์ทวั่ ไปในอัตราร้อยละ 4.6 ถึง 5.8
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัด
ค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี
จํานวนเงิน 379.3 ล้านบาท และ 318.6 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ: จํานวนเงิน 35.3 ล้านบาท
และ 22.4 ล้านบาท ตามลําดับ)
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 สาํ หรับปี
2551 และ 2550 และกําไรต่อหุน้ จะเปลี่ยนแปลงเป็ นดังนี้

กําไรสุ ทธิ (ล้านบาท)
กําไรต่อหุ น้ (บาทต่อหุน้ )

งบการเงินรวม
2551
2550
(ปรับปรุ งใหม่)
632
588
2.11
1.96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
(ปรับปรุ งใหม่)
330
281
1.10
0.94

16. สิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในการดําเนินงาน
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ที่ดิน
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน

2551
107,739,100
(965,500)
106,773,600

2550
107,779,100
107,779,100

โฉนดที่ดินของบริ ษทั ย่อยได้ถูกนําไปวางเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯ
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17. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
(หน่วย: บาท)

ราคาทุน
ซื้อเพิ่ม
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม
2551
ค่ า ตั ด จํ า หน่ ายที่ ร วมอยู่ ใ นงบกํ า ไร
ขาดทุน
สําหรับปี

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
13,513,267
24,515,310
(12,260,140)
25,768,437

งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
2,228,302
12,912,125
(1,836,183)
13,304,244

3,454,817

1,185,054

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร
(หน่วย: บาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคาร
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MOR
MMR

งบการเงินรวม
2551
10,930,193
65,000,000
75,930,193

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

เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารคํ้าประกันโดยการจํานองที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักร
บางส่ วนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสองแห่ง และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์ค้ าํ ประกันโดย
การจดจํานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ง
19. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากธนาคาร - ทรัสต์ รีซีท
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 2.7 ถึง 6.2 ต่อปี และคํ้าประกันโดยการจํานําสิ นค้าบางส่ วน
ของบริ ษ ทั ย่อยสองแห่ งและโดยการจดจํานองที่ ดิน ส่ วนใหญ่ พร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างและเครื่ องจัก ร
บางส่ วนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสองแห่ง
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20. เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
(ร้อยละ)
1 ปี ที่ 1-3 อัตราคงที่ต่อปี หลังจากนั้น
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR
และตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2550
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
เป็ นอัตราร้อยละ MLR-อัตราคงที่ต่อปี
2 ปี ที่ 1-2 อัตราร้อยละ MLR-อัตราคงที่
ต่อปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ MLR-อัตราคงที่ต่อปี
3 MLR - อัตราคงที่ต่อปี
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

MLR-อัตราคงที่ต่อปี
อัตราคงที่ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
MLR-อัตราคงที่ต่อปี
MLR-อัตราคงที่ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
MLR-อัตราคงที่ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
MLR-อัตราคงที่ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี
MLR-อัตราคงที่ต่อปี
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

เงื่อนไข
การชําระคืน
ชําระคืนเป็ นรายงวด
งวดละ 3 เดือน ตั้งแต่ปี
2547 ถึง 2556

งบการเงินรวม
2551
2550

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

1,226

1,493

1,226

1,493

34

58

34

58

111

152

111

152

260

308

-

-

ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2549 ถึง 2553
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2549 ถึง 2554
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2551 ถึง 2556
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2550 ถึง 2552
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2555
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2555
ชํ า ร ะ คื น เ ป็ น ร า ย เ ดื อ น
ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2555
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2555
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2556
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2556
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2556
ชําระคืนเป็ นรายเดือนตั้งแต่
ปี 2552 ถึง 2556

51

93

-

-

77

-

-

-

5

-

-

-

21

-

-

-

88

-

-

-

62

-

-

-

90

-

90

-

91

-

91

-

84

-

84

-

5
2,205
(510)
1,695

2,104
(421)
1,683

5
1,641
(361)
1,280

1,703
(332)
1,371
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สัญ ญากู้ยืม ของบริ ษ ัท ฯได้ร ะบุ ใ ห้ ต ้อ งปฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขระหว่ า งการใช้สิ น เชื่ อ เช่ น การดํา รง
อัตราส่ วนทางการเงินตามที่ธนาคารกําหนด เป็ นต้น
สัญญากูย้ ืมของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีขอ้ จํากัดว่าจะจ่ายเงินปั นผลได้ต่อเมื่อไม่กระทบต่อการรักษา
สัดส่ วนหนี้ต่อทุน ความสามารถในการชําระหนี้ และเงื่อนไขอื่นๆตามที่ธนาคารกําหนด
สัญญากูย้ มื คํ้าประกันโดยที่ดินส่ วนใหญ่พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และเครื่ องจักรส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูย้ ืมที่ยงั มิได้
เบิกใช้เป็ นจํานวน 83 ล้านบาท
21. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าทางการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก : ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2551
2550
6,708
11,924
(739)
(1,190)
5,969
10,734
(3,364)
(3,963)
2,605

6,771

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550
5,335
10,600
(664)
(1,056)
4,671
9,544
(2,210)
(3,296)
2,461

6,248

บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยได้ท ํา สั ญ ญาเช่ า การเงิ น กับ บริ ษ ัท ลี ส ซิ่ ง เพื่ อ เช่ า ยานพาหนะใช้ใ นการ
ดําเนิ นงานของกิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 3 ถึง 5 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
ณ วันที่3 1 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญา
เช่าการเงินดังนี้ :(หน่วย: ล้านบาท)
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
3.7
(0.4)
3.3

1 - 5 ปี
3.0
(0.4)
2.6

รวม
6.7
(0.8)
5.9
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22. ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ในระหว่างปี 2551 ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริษัทฯ
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นปี 2551
ส่ วนเพิ่มตามราคาประเมินใหม่
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือปลายปี 2551

ที่ดิน
12,073,250
16,456,688
28,529,938

อาคารและ
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
9,543,582
28,243,059
(488,935)
37,297,706

รวม
21,616,832
44,699,747
(488,935)
65,827,644

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ - บริษัทย่ อย
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือต้นปี 2551
ส่ วนเพิ่ม (ส่ วนลด) ตามราคาประเมินใหม่
ตัดจําหน่ายส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ยอดคงเหลือปลายปี 2551

อาคารและ
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้างอื่น
479,248,435
41,252,907
(9,817,863)
58,477,435
(2,662,033)
469,430,572
97,068,309

รวม
520,501,342
48,659,572
(2,662,033)
566,498,881

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่าย
เป็ นเงินปั นผลได้
23. เงินปันผลจ่ าย
เงินปันผล
เงินปันผลประจําปี 2549
เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับ
ปี 2550
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2550

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2550
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 22
สิ งหาคม 2550

เงินปันผลจ่าย
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(หน่วย: บาท)

90

0.30

90
180

0.30
0.60
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เงินปั นผล
เงินปันผลประจําปี 2550
เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับ
ปี 2551
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2551

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2551
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 14
สิ งหาคม 2551

เงินปันผลจ่าย
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(หน่วย: บาท)

120

0.40

90
210

0.30
0.70

24. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
25. ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บปี คํานวณขึ้นในอัตราร้ อยละ 25 จากกําไรของกิ จการที่ ไม่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนของบริ ษทั ฯ และอัตราร้อยละ 30 สําหรับกําไรของกิ จการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนของบริ ษทั ย่อยหลังจากบวกกลับด้วยรายการสํารองและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่อนุ ญาตให้ถือ
เป็ นรายจ่ายในการคํานวณภาษี และหักด้วยขาดทุนทางภาษียกมาจากปี ก่อน (ถ้ามี)
26. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้รับสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน
พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
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บริษทั ฯ
บัตรส่ งเสริมเลขที่
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม

บริษทั ย่ อย

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

ผลิตชิ้นส่ วนโลหะขึ้นรู ป

ชุบแข็ง

ผลิตชิ้นส่ วน
เหล็กหล่อ

ชุบแข็ง

สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
1.

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็ นจํา นวนไม่ เ กิ น จํา นวนเงิ น
ลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุน
หมุ นเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับ
แต่ วั น ที่ เ ริ่ มมี รายได้ จ ากการ
ประกอบกิจการนั้น

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

2.

ได้ รั บ ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ
บุ ค คลสํา หรั บ กํา ไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด้รั บ
จากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บ
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในอัต รา
ร้ อ ยละห้ า สิ บของอัต ราปกติ มี
กํา หนดระยะเวลาห้ า ปี นับ จาก
วันที่พน้ กําหนดระยะเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

3.

ได้รับอนุ ญาตให้หักค่ าขนส่ ง ค่ า
ไฟฟ้ าและค่าประปาสองเท่าของ
ค่ าใช้จ่ า ยดังกล่ า วเป็ นระยะเวลา
สิ บปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

4.

ได้รับอนุ ญาตให้หักเงินลงทุนใน
การติดตั้งหรื อก่ อสร้างสิ่ งอํานวย
ความสะดวกร้ อยละยี่สิ บห้าของ
เงิ นลงทุ น นอกเหนื อไปจากการ
หักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

5.

ได้รับ ยกเว้นอากรขาเข้า สํา หรั บ
วัต ถุ ดิ บ และวัส ดุ จ ํา เป็ นที่ ต้ อ ง
นํา เข้ามาจากต่ า งประเทศเพื่อ ใช้
ในการผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออกเป็ น
ระยะเวลาห้ า ปี นับ แต่ ว นั นํา เข้า
ครั้งแรก

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

-

-

-

-

6.

ได้รับ ยกเว้นอากรขาเข้า สํา หรั บ
ของที่นาํ เข้ามาเพื่อส่ งกลับออกไป

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

-

-

-

-
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เป็ นระยะเวลาห้ า ปี นับ แต่ ว นั ที่
นําเข้าครั้งแรก
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รายได้ของบริ ษทั ฯสําหรับปี จําแนกตามกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนได้ดงั นี้
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
การลงทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้

965,063,368
9,416,628
974,479,996

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน

984,914,854
57,301,832
203,297,193
1,245,513,879

2550

รวม

กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
การลงทุน

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน

รวม

1,949,978,222
57,301,832
212,713,821
2,219,993,875

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

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

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

27. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุ ทธิ สําหรับปี ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้น
สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
28. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2551
2550
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงาน
ระหว่างทํา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2551
2550

735,641
357,453
23,558
2,667,287

655,123
306,897
1,960,393

287,807
144,789
688
841,903

262,827
136,687
789,688

55,510

30,555

(5,754)

15,733
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29. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อ ยและพนั ก งานได้ ร่ วมกั น จดทะเบี ย นจั ด ตั้ง กองทุ น สํ า รองเลี้ ยงชี พ ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้ บริ หาร
โดยบริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์เนชัน่ แนล แอสชัวรันส์ จํากัด ในระหว่างปี 2551 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็ นจํานวน 9.0 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 3.8 ล้าน
บาท) ซึ่งได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
30. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันดังนี้
30.1 ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนเกี่ยวกับการซื้ อที่ดิน ซื้ อเครื่ องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาํ นวนเงิน
191.0 ล้านบาท และ 157.7 ล้านเยน (2550: 67.3 ล้านบาท และ 4.1 ล้านเยน)
30.2 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ อายุ
ของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้
สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้และสัญญาบริ การ ดังนี้
ล้านบาท
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

47.75
34.86
0.23

30.3 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิ 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
30.4 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริ ษทั อีกแห่ งหนึ่งในต่างประเทศ 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
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30.5 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
30.6 บริ ษทั สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนี ยวอุตสาหกรรม จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่ วยเหลื อด้านเทคนิ คกับ
บริ ษทั แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใน
อัตรา ร้อยละ 1.5 ของยอดขายหักต้นทุนวัตถุดิบสําหรับสิ นค้าที่บริ ษทั ย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ
5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2552 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
30.7 บริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด ได้ทาํ สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิ คกับบริ ษทั
แห่ งหนึ่ งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานหล่อโดยบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนี ยมเป็ นราย
เดื อนในอัตราเดื อนละ 1 ล้านเยน สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้ นสุ ดในปี 2553 และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิ ต่อ
สัญญาได้อีกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
31. หนังสื อคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีหนังสื อคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงิน 12.4 ล้านบาท และ 29.4 ล้านบาท ตามลําดับ (2550: 10.8 ล้านบาทและ 24.3
ล้านบาท ตามลําดับ) ซึ่งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันในการปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั
ฯและบริ ษทั ย่อย
32. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นกิจการหลักในส่ วนงานธุ รกิจเดียวคือผลิตและจําหน่ายชิ้นส่ วนรถยนต์
โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กําไรและสิ นทรัพย์โดยส่ วนใหญ่
ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้
33. เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
48 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ การค้า เงินให้กูย้ ืม เงินลงทุน เงินกูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาว
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
ดังนี้
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ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน
เงิ นเบิกเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียง
กับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับตํ่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนดนับจากวันที่ในงบดุล ถึงวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันที่ครบกําหนด (แล้วแต่
วันใดจะถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

0.5% - 3.0%

หนีส้ ิ นทางการเงิน
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สั้นจากธนาคาร
MOR, MMR
- เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
2.7% - 6.2%
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
2.5% - 3.9%
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
MLR - อัตราคงที่ต่อปี

งบการเงินรวม
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า 1
ปรับขึ้นลง
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

-

-

123.6

1.5

125.1

309.7
3.4
313.1

2.6
2.6

75.9
2,205.4
2,281.3

-

75.9
309.7
6.0
2,205.4
2,597.0

(หน่วย: ล้านบาท)

อัตรา
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
0.5% - 3.0%
- เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
Market rate
- เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย MLR - อัตราคงที่ต่อปี
หนีส้ ิ นทางการเงิน
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
- เงินกูย้ มื ระยะยาว

2.5% - 3.5%
MLR - อัตราคงที่ต่อปี

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

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

-

-

34.2
70.0
636.4
740.6

1.4
1.4

35.6
70.0
636.4
742.0

2.2
2.2

2.5
2.5

1,640.9
1,640.9

-

4.7
1,640.9
1,645.6
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ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจากการซื้ อหรื อขาย
สิ นค้าและเครื่ องจักร บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ซึ่งมีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สิ นทรัพย์ทาง
การเงิน
สกุลเงิน
(ล้าน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.2
เยน
88.7

หนี้สินทาง
การเงิน
(ล้าน)
4.9
290.7

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
34.9438
0.3864

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ
ดังนี้
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน

จํานวนที่ซ้ือ
(ล้าน)
4.6
87.0

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจํานวนที่ซ้ือ
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
34.5950 - 35.4700
0.3598

ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้า เงิ นให้กูย้ ืมและ
ลูกหนี้อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่
เหมาะสม นอกจากนี้ ลูกค้าส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ที่มีฐานะด้าน
การชําระหนี้ ดี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้
สิ นเชื่อ จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี
ของลูกหนี้เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบดุล
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มูลค่ ายุติธรรม
เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะ
สั้นเงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงใน
งบดุล
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สอง
ฝ่ ายมีความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิ สระใน
ลักษณะที่ ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือทาง
การเงิ น มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่
เหมาะสม
การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสมและการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินธุริกจอย่างต่อเนื่อง
ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.5 (2550: 1.6) และ
บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนเท่ากับ 1.1 (2550: 1.2)
34. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552
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