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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2552 และ 2551 

1.  ข้อมูลบริษัทฯ 

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

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

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 12/2552 เร่ือง การ
จดัเลขระบุฉบบัมาตรฐานการบญัชีของไทยใหต้รงตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ ดงันั้นการ
อา้งอิงเลขมาตรฐานการบญัชีในงบการเงินน้ีไดถื้อปฏิบติัตามประกาศสภาวิชาชีพฉบบัดงักล่าว 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 86/2551 และ 16/2552 ให้ใชม้าตรฐานการ
บญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีใหม่ดงัต่อไปน้ี 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีทีมี่ผลบังคบั
ใช้ในปีปัจจุบัน 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2550)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
(ปรับปรุง 2550) และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกสิทธิการเช่า 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีขา้งตน้ถือ
ปฏิบติักบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นตน้
ไป ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนแม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 
2550) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกสิทธิการเช่า ไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั  

ข) มาตรฐานการบัญชีทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 การบญัชีเก่ียวกบัเงินอุดหนุนจาก 1 มกราคม 2555 
 รัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั  
 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24  
(ปรับปรุง 2550) 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 ไม่เก่ียวเน่ืองกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 
2550) และฉบบัท่ี 40 มาถือปฏิบติัก่อนกาํหนดได ้ 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีคาํนวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน            
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551  

5. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยดงัต่อไปน้ี และไดจ้ดัทาํ
ข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551  

 อตัราร้อยละของ  
บริษทัยอ่ย การถือหุน้โดยบริษทัฯ ลกัษณะธุรกิจ 

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

 สินทรัพยแ์ละรายได้ของบริษทัย่อยซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี             
30 มิถุนายน 2552 คิดเป็นจาํนวนประมาณร้อยละดงัน้ี 

 อตัราร้อยละของ อตัราร้อยละของ 
 สินทรัพยร์วมของ รายไดร้วมของ 
 บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ย 

บริษทัยอ่ย ในงบดุลรวม ในงบกาํไรขาดทุนรวม 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 27.7 37.3 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 33.0 28.4 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 9.9 0.7 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6. ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้ ณ 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธนัวาคม 2551 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึง
กาํหนดชาํระ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 29,689 68,867 4,041 2,901 
เกินกาํหนดชาํระ     
 มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน - 32 - - 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป - 217 - - 

รวม 29,689 69,116 4,041 2,901 

ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั    
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 550,010 914,826 215,063 353,692 
เกินกาํหนดชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 2,209 2,153 - - 
 มากกวา่ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 2,123 114 - - 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4,724 4,725 - - 

รวม 559,066 921,818 215,063 353,692 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,724) (4,724) - - 

สุทธิ 554,342 917,094 215,063 353,692 

7. ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 15,705 3,029 
 บวก: ตั้งค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้ระหวา่ง
งวด 

1,518 690 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 17,223 3,719 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  

รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 ขายสินคา้ 23.5 30.9 30.3 64.2 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม  

ร้อยละ 10 - 15 (2551: 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วน
เพิ่มร้อยละ 15 – 25) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย   
 ดอกเบ้ียรับ 8.5 10.7 17.4 22.3 อตัราร้อยละ MLR - อตัรา

คงท่ีตอ่ปี และอตัรา MMR 
(Money Market Rate)   
ต่อปี 

 รายไดค้า่ธรรมเนียมในการบริหารจดัการ 28.6 29.0 57.1 58.0 ราคาใกลเ้คียงทุน 
 ค่าสาธารณูปโภครับ 2.7 3.8 5.9 7.4 ราคาใกลเ้คียงทุน 
 ขายเศษจากการผลิต 0.5 - 1.4 - ราคาตลาด  
 ซ้ือสินคา้ 0.8 1.0 1.5 1.6 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม   

เฉล่ียร้อยละ 15-30 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
 ขายสินคา้ 0.8 1.4 2.0 3.9 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

เฉล่ียร้อยละ 10   (2551: 
ราคาทุนบวกกาํไรส่วน
เพิ่มเฉล่ียร้อยละ 30) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ี      
เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 315 406 
 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 271 128 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 29,689 59,771 3,455 2,367 
 บริษทั ออโตโมทีฟโปรดกัส์ อิมปอร์ต แอนด ์     
    เอก็ซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จาํกดั - 9,345 - - 

รวม 29,689 69,116 4,041 2,901 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 5,266 5,433 
 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 2,251 2,481 
 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 1,910 1,934 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั     
 บริษทั ยง่ก่ี (1995) จาํกดั 160 104 - - 
 บริษทั สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั - 139 - 139 

รวม 160 243 9,427 9,987 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 60,000 30,000 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 80,000 - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั - - 40,000 40,000 

รวม - - 180,000 70,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 265,636 333,386 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 263,000 303,000 

รวม - - 528,636 636,386 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 463 352 

รวม - - 463 352 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทย่อย     
 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั - - 7 1,224 
 บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - - 236 2,684 

รวม - - 243 3,908 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2551 เพิ่มข้ีน ลดลง 30 มิถุนายน 2552 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษัทย่อย    
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 30,000 140,000 (110,000) 60,000 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั - 110,000 (30,000) 80,000 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 40,000 80,000 (80,000) 40,000 

รวม 70,000 330,000 (220,000) 180,000 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่บริษัทย่อย    
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 333,386 - (67,750) 265,636 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 303,000 - (40,000) 263,000 

รวม 636,386 - (107,750) 528,636 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 (หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30  มิถุนายน 31 ธนัวาคม  30  มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
 2552 2551 2552 2551 

     
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั 160,000 160,000 535,995 535,995 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั 130,000 130,000 519,989 519,989 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จาํกดั 185,000 185,000 196,034 196,034 

รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย   1,252,018 1,252,018 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

     งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึน ทุน อตัราส่วน  มูลค่าตามบญัชี 
บริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ ชาํระแลว้ การถือหุน้ ราคาทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

    ร้อยละ 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
     2552 2551 2552 2551 

         
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั สมบูรณ์        
   หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกดั        
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท ผลิตและจาํหน่าย       
   แซนด ์จาํกดั    ทรายเคลือบพลาสติก        
    และทรายอบแหง้ ไทย 72,000 21.25 15,300 15,300 28,319 28,653 
บริษทัร่วมท่ีถือหุน้ผา่นบริษทั          
  บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จาํกดั         
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่าย        
    อะไหล่รถ ไทย 150,000 20.00 30,807 30,807 66,072 82,267 

รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม     46,107 46,107 94,391 110,920 

 มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 
มิถุนายน 2552 คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2552 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีของบริษทัดงักล่าวและงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 ท่ีจดัทาํ
ข้ึนโดยฝ่ายบริหารและไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 

 มูลค่าเงินลงทุนในบริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จาํกดั ตามวิธีส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 
คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร
และไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัดงักล่าว 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11. เงินลงทุนระยะยาวอืน่  

        (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม 

   อตัราส่วน 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ทุนชาํระแลว้ การถือหุน้ 2552 2551 

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

รวม    26,650 26,650 

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน/ราคาทีต่ีใหม่   
31 ธนัวาคม 2551 6,574,556 2,052,077 
ซ้ือเพิ่ม 299,355 55,626 
จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย (471) - 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 1,431 1,218 

30 มิถุนายน 2552 6,874,871 2,108,921 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2551 2,397,813 730,000 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 205,018 76,917 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีตีเพิ่ม 4,782 737 

30 มิถุนายน 2552 2,607,613 807,654 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2551 4,176,743 1,322,077 

30 มิถุนายน 2552 4,267,258 1,301,267 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของโครงการก่อสร้าง
อาคารและติดตั้งเคร่ืองจกัรจาํนวน 1.4 ลา้นบาท ตน้ทุนการกูย้มืน้ีเป็นตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้
กูม้าเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไปแต่บริษทัฯไดน้าํมาใชใ้นโครงการน้ี โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็น
ทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของเงินกูท้ ั้งส้ินท่ีกูม้าเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไปในอตัราร้อยละ 2.2 
ถึง 4.8 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 ท่ีดินของบริษทัย่อยมูลค่า 101.5 ลา้นบาท เป็นท่ีดินท่ีบริษทัยอ่ยยงัไม่ได้
รับโอนกรรมสิทธิตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษทัย่อยมีเคร่ืองจกัรซ่ึงได้มาภายใตส้ัญญาขายและเช่าทางการเงิน
กลบัคืน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 40.4 ลา้นบาท  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ไปคํ้าประกนัสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาตน้ทุนเดิม หากบริษทั
ฯและบริษทัย่อยคาํนวณค่าเส่ือมราคาท่ีตดัไปสู่งบกาํไรขาดทุนจากราคาท่ีตีใหม่ กาํไรสุทธิสําหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 และกาํไรต่อหุน้จะเปล่ียนแปลงเป็นดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 22 350 49 184 
กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.07 1.17 0.16 0.61 

13. สินทรัพย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการดําเนินงาน 

 โฉนดท่ีดินของบริษทัยอ่ยไดถู้กนาํไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: พนับาท) 

                  
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2551 38,028 15,140 
ซ้ือเพิ่ม 3,406 1,265 

30 มิถุนายน 2552 41,434 16,405 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม   
31 ธนัวาคม 2551 12,260 1,836 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 2,342 978 

30 มิถุนายน 2552 14,602 2,814 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2551 25,768 13,304 

30 มิถุนายน 2552 26,832 13,591 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธนัวาคม 2551 เงินเบิกเกินบญัชีคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน
ส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสองแห่ง  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยจาํนวน
เงิน 120 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2551: 20 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างและเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสองแห่ง  

16. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร - ทรัสต์รีซีท 

 เจ้าหน้ีทรัสต์รีซีทคํ้ าประกันโดยการจาํนําสินค้าบางส่วนของบริษัทย่อยสองแห่งและโดยการ             
จดจาํนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทัฯและบริษทัย่อย      
สองแห่ง 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

17. เงินกู้ยมืระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรว งบการเงินเฉพาะกิ

 30 มิถุนายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 30 มิถุนายน 2552 31 ธนัวาคม 2551 

เงินกูย้มืระยะยาวถึงกาํหนดชาํระดงัน้ี 
ภายในหน่ึงปีหรือนอ้ยกวา่ 574,277 509,968 406,025 361,288 
ระหวา่งสองถึงหา้ปี 1,469,496 1,695,464 1,124,172 1,279,628 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 2,043,773 2,205,432 1,530,197 1,640,916 

 สัญญากูย้ืมขา้งตน้คํ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

18. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับงวดคาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 25 จากกาํไรของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนของบริษทัฯ และอตัราร้อยละ 30 สําหรับกาํไรของกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนของบริษทัยอ่ยหลงัจากบวกกลบัดว้ยรายการสาํรองและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ท่ีไม่อนุญาตใหถื้อ
เป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี และหกัดว้ยขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน (ถา้มี)  

19. ภาระผูกพนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัดงัน้ี 

19.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนเก่ียวกับการซ้ือท่ีดิน เคร่ืองจกัร ระบบสาธารณูปโภค และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จาํนวนเงิน 116.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2551: 168.7 ลา้นบาท และ 157.7 ลา้นเยน) 

19.2 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่ารถยนตแ์ละอุปกรณ์ และ
สญัญาบริการ อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 5 ปีและสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ี
บอกเลิกไม่ได ้

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ไดแ้ละสญัญาบริการ ดงัน้ี 

 
จ่ายชาํระภายใน 

ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 32.9 
2 ถึง 5 ปี 32.3 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

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

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

19.5 บริษทั สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด ได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือดา้นเทคนิคกับ
บริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมใน
อตัราร้อยละ 1.5 ของยอดขายหกัตน้ทุนวตัถุดิบสาํหรับสินคา้ท่ีบริษทัยอ่ยผลิตและขาย สัญญามีอาย ุ5 
ปีโดยส้ินสุดในปี 2557 และบริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 

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

20. หนังสือคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 มีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 12.4 ลา้นบาท และ 29.8 ลา้นบาท ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2551: 12.4 ลา้น
บาทและ 29.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัในการปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

21. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการหลกัในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์    
โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและสินทรัพยโ์ดยส่วนใหญ่
ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

22. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขาย
สินคา้และเคร่ืองจกัร บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า     
ซ่ึงมีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 สินทรัพย ์ หน้ีสิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
สกลุเงิน ทางการเงิน ทางการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 1.8 33.9796 
เยน 60.9 277.5 0.3545 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ
ดงัน้ี 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของจาํนวนท่ีซ้ือ 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 34.3000 - 35.7500 
เยน 200.6 0.3534 - 0.3592 

23. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติใหเ้จรจาขอแกไ้ขสัญญากูย้มืเงินกบั
ธนาคารแห่งหน่ึง โดยขอปลอดชาํระหน้ีเงินตน้เป็นเวลาหน่ึงปี นับตั้งแต่งวดท่ีถึงกาํหนดชาํระ 31 
กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กรกฎาคม 2553  หลงัจากนั้นผ่อนชาํระตามเง่ือนไขเดิม ท่ีขอขยายเวลาการ
ชาํระหน้ีเสร็จส้ินเท่ากบัระยะเวลาปลอดชาํระหน้ีเงินตน้ ในระหว่างระยะเวลาการปลอดชาํระหน้ี
ดงักล่าว มีเง่ือนไขเร่ืองการดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน และการจ่ายเงินปันผล 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 
2552 


