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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายแม่พิมพ์ อุปกรณ์จบัยึด และช้ินส่วน
โลหะส าหรับรถยนต์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ต าบลบา้นเลน อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                 
ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน   อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั ผลิตช้ินส่วนโลหะส าหรับใชผ้ลิตรถยนต ์ ไทย 100 100 
บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั วจิยัและพฒันาดา้นวศิวกรรมยานยนต ์ ไทย 100 100 
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จ  ากดั ตวัแทนจ าหน่ายและบริการซ่อมรถยนต ์ ไทย 100 100 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จ ากดั ตวัแทนจ าหน่ายและบริการซ่อมรถยนต ์ ไทย 100 100 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ  ากดั ผลิตช้ินส่วนประกอบรถยนต ์ ไทย 100 100 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ  ากดั ออกแบบและผลิตแม่พิมพช้ิ์นส่วนรถยนต์

และอุปกรณ์จบัยดึในการประกอบรถยนต ์
ไทย 100 100 
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  จดัตั้งข้ึนใน   อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั ผลิตอุปกรณ์ระบบน าทางของรถยนตแ์ละ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ไทย 60 60 

บริษทั อาปิโก เซ่ียงไฮ ้จ  ากดั 
 (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 

ใหบ้ริการตีกลึงอะไหล่ช้ินส่วนรถยนต ์ สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

- 100 

บริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จ ากดั 
(Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) (Tenega Setia Resources SDN. BHD.) 

จ าหน่ายรถยนตแ์ละบริการซ่อมรถยนต ์ มาเลเซีย 49 49 

บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ 
ฟอร์จจ้ิง จ  ากดั (Kunshan Chaitai-
Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์ สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

100 100 

บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอี ลิมิเตด็ ลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100 100 
 (AAPICO Investment Pte. Ltd.)     
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 100 100 
บริษทั อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) 
จ  ากดั 

ผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ ไทย 51 51 

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ ผลิตช้ินส่วนโลหะส าหรับใชผ้ลิตรถยนต ์ ไทย 100 100 
 จ ากดั     
บริษทั เอ แมค็ชัน่ จ  ากดั พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไทย 100 51 
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จ  ากดั - มาเลเซีย จ าหน่ายรถยนตแ์ละบริการซ่อมรถยนต ์ มาเลเซีย 49 49 
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)      
บริษทั อาปิโก เทคโนโลย ีจ  ากดั ยงัไม่ไดเ้ร่ิมด าเนินงาน ไทย 100 51 
บริษทั เออีอาร์พี จ  ากดั เป็นท่ีปรึกษาและใหค้  าแนะน าดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไทย 88 88 

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ  ากดั ผลิตช้ินส่วนและส่วนประกอบยานยนต ์ ไทย 76 76 
บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วฮีีเคิล 
ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ  ากดั                 

น าเขา้ส่งออกยานพาหนะและอะไหล่ ไทย 97 97 

บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) 
จ  ากดั  

ผลิตช้ินส่วนและส่วนประกอบยานยนต ์ ไทย 60 60 

บริษทั อาปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั ใหบ้ริการอบรม ไทย 100 100 
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     
บริษทั เอเบิล ไอทีเอส พีทีอี ลิมิเตด็ (Able 

ITS Pte. Ltd.) (ถือหุน้โดยบริษทั อาปิ
โก ไอทีเอส จ ากดั ร้อยละ 100) 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 60 60 

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ  ากดั        
(ถือหุน้โดยบริษทั อาปิโก พลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 24) 

ผลิตช้ินส่วนและส่วนประกอบยานยนต ์ ไทย 24 - 

บริษทั อาปิโก พลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
(ถือหุน้โดยบริษทั  อาปิโก ฟอร์จจ้ิง 
จ  ากดั (มหาชน) ร้อยละ 100) 

ผลิตและรับจา้งผลิตช้ินส่วนพลาสติก ไทย 100 100 

     
     



3 

  จดัตั้งข้ึนใน   อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง เอสดีเอน็ บีเอช
ดี (AAPICO Engineering SDN. BHD.) 
(ถือหุน้โดยบริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอส
เซส จ ากดั ร้อยละ 49 และบริษทั นิวเอ
ร่า เซลส์ จ  ากดั – มาเลเซีย ร้อยละ 51) 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน มาเลเซีย 49 49 

บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั (มาเลเซีย) 
(AAPICO ITS Co. SDN. BHD.) (ถือ
หุน้โดยบริษทั อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั 
ร้อยละ 49) 

ผลิตซอฟแวร์ระบบน าทางของรถยนตแ์ละ
จ าหน่ายอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาเลเซีย 29 29 

บริษทั อาปิโก คิวไอ จ ากดั (มาเลเซีย) 
(AAPICO QI SDN. BHD.) (ถือหุน้โดย
บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั ร้อยละ 60 
และบริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอี 
ร้อยละ 40) 

ผลิตซอฟแวร์ระบบน าทางของรถยนตแ์ละ
จ าหน่ายอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาเลเซีย 46 46 

บริษทั อาปิโก พรีซิชัน่ จ  ากดั                                  
(ถือหุน้โดยบริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง 
จ  ากดั (มหาชน) ร้อยละ 100) 

ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 100 100 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจในการสัง่การ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  
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ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย  การร่วมคา้และบริษทัร่วม
ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ท่ีออก
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ 
กลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก าไร
ขาดทุนกไ็ด ้  

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากกลุ่มบริษทัรับรู้รายการก าไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยู่แต่          
เดิมแลว้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการ
พิจารณาว่าผูล้งทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้น
ได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่ากลุ่มบริษทัฯมี
อ านาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน าบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัท างบการเงิน
รวมบา้ง 

การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียใน
การร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาว่า
ตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุม
ร่วมกับผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้ นแล้วให้ถือว่ากิจการนั้ นเป็นการร่วมการงาน (Joint 
arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น 
การด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการ
ลงทุนให้เหมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการด าเนินงานร่วมกนั ให้กิจการ
รับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการด าเนินงานร่วมกนัตามส่วน
ท่ีตนมีสิทธิตามสญัญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ใหกิ้จการรับรู้เงินลงทุน
ในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม 
(หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากกลุ่มบริษทัใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการบนัทึก
เงินลงทุนในการร่วมคา้อยูแ่ต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัย่อย การ
ร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้ก าหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใชว้ิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่  รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงาน          
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าสุทธิจากส่วนลด 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจงส าหรับรถยนตแ์ละ
วิธีถวัเฉล่ียส าหรับสินคา้คงเหลืออ่ืน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุน
ดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าใชจ่้ายโรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

 บริษทัย่อยบางแห่งบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือโดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน ผลจากการใช้นโยบายท่ี
แตกต่างกนัไม่เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ง) เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธี            
ส่วนไดเ้สีย  

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุน  
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 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ิน               
วนัท าการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง กลุ่มบริษทัจะ
ปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน            
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมี                
การโอนเปล่ียน 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์ (ยกเวน้อุปกรณ์โรงงานบางประเภทค านวณตามหน่วยของผลผลิตและวิธียอดคงเหลือ
ลดลง) โดยประมาณดงัน้ี: - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 35 ปี 
หอ้งชุด  20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน  3 - 20 ปี 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ส านกังาน  5 - 10 ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน อาคารระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน
ระหวา่งผลิตและติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุน
จากการจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้น   
ออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม   
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุาร
ให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี           
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการ             
ตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

                 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
  คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 5-10 ปี 
  ตน้ทุนการพฒันาผลิตภณัฑ ์ ตามจ านวนผลิตภณัฑท่ี์ขาย 

4.9 ค่าความนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน
การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ   
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ี
คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์
ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่
สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า
ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ             
ต  ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่าย
จะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

สัญญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบั      
ผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยอ่ื์นของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
หมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคา
ใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด
ก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึง
สะท้อนถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักด้วยตน้ทุนในการ
จ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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4.14 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
นั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา
รายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั
จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษัทจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษัท เงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน   
ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับ
พนักงาน นอกจากน้ี บางบริษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ได้แก่ 
โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลา 

 กลุ่มบริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit 
Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นคร้ังแรกในปี 
2554 กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

4.16 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้จ านวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.17 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                        
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้ง
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายาม
ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน       
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคญั 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึง่หน่ึง 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาว่าบริษทัฯมีอ านาจควบคุมในบริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จ ากดั 
บริษทั นิวเอร่า เซลล์ จ  ากดั (มาเลเซีย) บริษทั อาปิโก เอ็นจิเนียร่ิง เอสดีเอ็น บีเอชดี บริษทั อาปิโก   
ไอทีเอส จ ากดั (มาเลเซีย) และบริษทั อาปิโก คิวไอ จ ากดั (มาเลเซีย) ถึงแมว้่าบริษทัฯจะถือหุ้นและมี
สิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนท่ีน้อยกว่าก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัฯสามารถสั่งการ
กิจกรรมท่ีส าคญัของบริษทัดงักล่าวได ้ดงันั้น บริษทัดงักล่าวจึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจการและ
ตอ้งน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 

 ในการประมาณการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินคา้คงเหลือ
พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินและฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากสินคา้เส่ือมคุณภาพ โดยค านึงถึงอายุของสินคา้คงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน
ขณะนั้น 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต               
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการ
ซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึง
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

 กลุ่มบริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลง
อยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุน
ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่าย
บริหาร 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช ้เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการว่ากลุ่มบริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ค่าความนิยม  

 ในการบันทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการค านวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 ส ารองเผ่ือผลเสียหายจากการรับประกนัสินค้า 

 ในการประมาณค่าเผื่อผลเสียหายจากการรับประกนัสินคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
ประมาณผลเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยค านึงถึงผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน
ของพนักงาน  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอ่ืนของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆใน
การประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการ
เปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องและรับรู้ประมาณการหน้ีสินดงักล่าวในงบการเงิน  
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินสด 2,507 478 43 62 
เงินฝากธนาคาร 335,692 313,178 28,035 16,404 
รวม 338,199 313,656 28,078 16,466 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05
ถึง 2.00 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.05 ถึง 3.50 ต่อปี) 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้และบริการ - - 197 462 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ -8 
ถึง 20  

ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 1 16 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม     
ร้อยละ 5 

ดอกเบ้ียรับ - - 139 140 ร้อยละ 0.01 - 5.10 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 258 345 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับ - - 4 4 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าใน

อาคารอ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้ง
ใกลเ้คียงกนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 65 61 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น - - 10 10 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 329 320 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 1 
ถึง 25 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 13 5 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มใน
อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 1 
ถึง 45 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 9 4 ร้อยละ 1.00 - 5.10 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 15 16 ใกลเ้คียงราคาทุน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วมและการร่วมคา้     
ขายสินคา้และบริการ 209 159 1 1 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 20 
ถึง 40  

เงินปันผลรับ - - 136 137 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับ 7 5 - 3 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าใน

อาคารอ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้ง
ใกลเ้คียงกนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 4 4 4 4 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น 14 9 7 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 261 217 167 178 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 1 
ถึง 3 และร้อยละ 30 และ 70 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 11 1 8 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 29 - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี: - 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)    
บริษทัยอ่ย - - 345,141 249,822 
บริษทัร่วม 60,103 64,174 9,754 12,431 
การร่วมคา้ 696 1,277 32 3 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 2,846 2,297 339 339 

 63,645 67,748 355,266 262,595 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น – กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 20)    
บริษทัยอ่ย - - 41,201 73,144 
บริษทัร่วม 42,573 50,017 27,733 27,875 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 12,428 181,698 - - 

 55,001 231,715 68,934 101,019 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 และ 2557 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

     ก าไร/ขาดทุน   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ความสมัพนัธ ์ 2557 เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี อตัราแลกเปล่ียน 2558 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น       
บริษทั ดีมาก จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ
ร่วมกนั 

702 2,061 (2,728) (35) - 

รวม  702 2,061 (2,728) (35) - 

เงินกูย้มืระยะสั้น       
บริษทั ดีมาก จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ
ร่วมกนั 

1,211 896 (255) (166) 1,686 

กรรมการของกลุ่มบริษทั  15,902 - (1,249) (1,721) 12,932 
รวม  17,113 896 (1,504) (1,887) 14,618 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี และถึงก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ก าไร   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ความสมัพนัธ ์ 2557 เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี อตัราแลกเปล่ียน 2558 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น       
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 14,000 31,000 (33,000) - 12,000 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จ ากดั บริษทัยอ่ย 29,000 104,000 (115,000) - 18,000 
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัยอ่ย 803 - (203) - 600 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 139,000 561,500 (640,500) - 60,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 29,000 173,900 (166,900) - 36,000 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 192,500 1,293,000 (1,197,500) - 288,000 
บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั บริษทัยอ่ย 114,670 154,830 (251,500) - 18,000 
บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่  บริษทัยอ่ย - 64,720 - 7,127 71,847 
   ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (Kunshan Chaitai-Xincheng        
   Precision Forging Co., Ltd.)       
รวม  518,973 2,382,950 (2,404,603) 7,127 504,447 
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(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ก าไร   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 ความสมัพนัธ ์ 2557 เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี อตัราแลกเปล่ียน 2558 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว       
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 260,000 - (10,000) - 250,000 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จ ากดั บริษทัยอ่ย 35,000 52,000 - - 87,000 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 1,920,000 1,100 - - 1,921,100 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 120,000 95,000 - - 215,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 70,000 - (31,300) - 38,700 
บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่  บริษทัยอ่ย 65,626 - (65,626) - - 
   ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (Kunshan Chaitai-Xincheng        
   Precision Forging Co., Ltd.)       
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัยอ่ย 3,000 200 - - 3,200 
บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล  บริษทัยอ่ย 1,000 - (1,000) - - 
   ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั       
บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอิ ลิมิเตด็ บริษทัยอ่ย 84,271 - - 1,996 86,267 
บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั บริษทัยอ่ย - 42,970 - - 42,970 
รวม  2,558,897 191,270 (107,926) 1,996 2,644,237 

เงินกูย้มืระยะสั้น       
บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 9,200 - - - 9,200 
บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 218,000 3,391,300 (3,357,000) - 252,300 
รวม  227,200 3,391,300 (3,357,000) - 261,500 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ี
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 29.0 31.0 29.0 31.0 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0.2 0.9 0.2 0.9 

รวม 29.2 31.9 29.2 31.9 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32.6 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและ     
    คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 42,757 48,053 30,281 24,488 
 คา้งช าระ 3 - 12 เดือน - 252 - - 
 คา้งช าระมากกวา่ 12 เดือน - 4 - 4 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42,757 48,309 30,281 24,492 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและ     
    คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 1,785,210 1,754,867 241,292 225,144 
 คา้งช าระ 3 - 12 เดือน 2,166 10,741 558 4,002 
 คา้งช าระมากกวา่ 12 เดือน 5,881 6,284 - 773 

รวม 1,793,257 1,771,892 241,850 229,919 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,487) (9,920) (14) (3,728) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี                   
ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,787,770 1,761,972 241,836 226,191 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,830,527 1,810,281 272,117 250,683 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,982 13,286 11,391 9,266 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 306,670 215,217 
เงินทดรองจ่าย 13,338 16,104 - - 
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,727 - 1,772 - 
รายไดค้า้งรับ 32,647 12,233 - 5,132 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,179 6,153 5,152 13,620 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,328 42,099 647 1,163 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 81,201 89,875 325,632 244,398 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,911,728 1,900,156 597,749 495,081 
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9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

สินคา้ส าเร็จรูป 457,789 516,115 (12,457) (16,442) 445,332 499,673 
วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 414,452 429,381 (29,612) (21,075) 384,840 408,306 
งานระหวา่งท า 282,129 302,452 (12,116) (4,691) 270,013 297,761 
สินคา้ระหวา่งทาง 9,276 3,809 - - 9,276 3,809 

รวม 1,163,646 1,251,757 (54,185) (42,208) 1,109,461 1,209,549 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

สินคา้ส าเร็จรูป 79,503 127,817 (3,688) (3,217) 75,815 124,600 
วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 61,339 59,569 (4,670) (948) 56,669 58,621 
งานระหวา่งท า 10,799 32,270 (386) (356) 10,413 31,914 

รวม 151,641 219,656 (8,744) (4,521) 142,897 215,135 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ไดรั้บเป็นจ านวน 12 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ 4 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย  

 ในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริษทักลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 27 ลา้นบาท โดย
น าไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในปีก่อน และบริษทัฯบนัทึกการปรับลด
ราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ านวน 3 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของตน้ทุนขาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยบางแห่งได้จ  าน าสินคา้ส าเร็จรูปมูลค่าประมาณ 64 ลา้นบาท 
(2557: 82 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

10.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน   
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                      
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 46 46 30,700 30,700 412,247 340,224 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 20 20 29,250 29,250 64,953 60,797 
บริษทั มิ้นท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 40 40 151,400 151,400 138,684 164,720 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั จ าหน่ายแม่พิมพ ์ ไทย 49 49 49,587 49,587 40,655 60,241 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายยานพาหนะและ

อะไหล่ 
ไทย 30 30 120,000 120,000 451,600 461,945 

บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 49 49 19,600 19,600 35,269 34,623 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 49 49 98,000 98,000 68,481 81,712 
บริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอี                                

(ถือหุน้โดยบริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอี 
ลิมิเตด็ ร้อยละ 25) 

ผลิตอุปกรณ์ระบบน าทางของ
รถยนต ์

สิงคโปร์ 25 25 76,085 
 
 

76,085 
 
 

81,250 
 
 

75,530 
 
 

รวม     574,622 574,622 1,293,139 1,279,792 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 

เงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี               

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 ร้อยละ ร้อยละ       
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 46 46 30,700 30,700 - - 30,700 30,700 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 20 20 29,250 29,250 - - 29,250 29,250 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั 40 40 151,400 151,400 - - 151,400 151,400 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั 49 49  49,587  49,587 - -  49,587  49,587 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ  ากดั 30 30 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 49 49 19,600 19,600 - - 19,600 19,600 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 49 49 98,000 98,000 - - 98,000 98,000 

รวม   498,537 498,537 - - 498,537 498,537 
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10.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)               
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัรับ
ระหวา่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวา่งปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 73,795 20,126 - - 1,772 6,336 1,772 6,336 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 11,194 13,618 - - 7,038 8,325 7,038 8,325 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั (10,165) (9,389) - - 15,871 - 15,871 - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั (19,586) 3,201 - - - 1,986 - 1,986 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 89,255 107,146 - - 99,600 119,880 99,600 119,880 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 12,368 13,110 - - 11,722 - 11,722 - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั (13,231) (13,466) - - - - - - 
บริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอี 7,610 (555) 2,064 - 3,954 - - - 

รวม 151,240 133,791 2,064 - 139,957 136,527 136,003 136,527 

10.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  
(1996) จ ากดั 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

 2558 2557 2558 2557 

สินทรัพยห์มุนเวียน 908 602 2,039 1,724 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 756 796 306 349 
หน้ีสินหมุนเวยีน (737) (628) (993) (689) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (24) (24) (9) (8) 

สินทรัพย ์- สุทธิ 903 746 1,343 1,376 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 45.6 45.6 30 30 

สัดส่วนตามส่วนไดเ้สียของกิจการใน
สินทรัพย ์- สุทธิ 412 340 403 413 

ค่าความนิยม - - 49 49 

มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของ
กิจการในบริษทัร่วม 412 340 452 462 
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 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  
(1996) จ ากดั 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

 2558 2557 2558 2557 
รายได ้ 2,068 1,586 6,155 5,928 
ก าไร 162 45 297 357 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 162 45 297 357 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

11.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ

ระหวา่งปี 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จ  ากดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 20,000 20,000 - - 
บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั 800 ลา้นบาท 800 ลา้นบาท 100 100 1,164,139 1,164,139 - - 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จ ากดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 19,999 19,999 - - 
บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 100 100 10,000 10,000 - - 
บริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จ ากดั 6 ลา้นริงกิต 6 ลา้นริงกิต 49 49 31,393 31,393 - 4,479 
   (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.)         
บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ 8.1 ลา้นเหรียญ 6.1 ลา้นเหรียญ 100 100 277,426 196,744 - - 
   ฟอร์จจ้ิง จ  ากดั (Kunshan Chaitai- สหรัฐฯ สหรัฐฯ       
   Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)         
บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 60 60 62,175 62,175 - - 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ  ากดั  120 ลา้นบาท 120 ลา้นบาท 100 100 120,000 120,000 - - 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ  ากดั 65 ลา้นบาท 65 ลา้นบาท 100 100 65,000 65,000 - - 
บริษทั อาปิโก เซ่ียงไฮ ้จ  ากดั - 2 ลา้นเหรียญ - 100 - 80,682 - - 
   (AAPICO Shanghai Co., Ltd.)  สหรัฐฯ       
บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอี ลิมิเตด็ 6.97 ลา้นเหรียญ 6.97 ลา้นเหรียญ 100 100 167,950 167,950 - - 
   (AAPICO Investment Pte., Ltd.) สิงคโปร์ สิงคโปร์       
บริษทั อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จ ากดั 8.25 ลา้นบาท 8.25 ลา้นบาท 51 51 4,208 4,208 - - 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 100 100 1,823,907 1,823,907 - - 
บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จ  ากดั 200 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท 100 100 200,000 200,000 258,000 341,000 
บริษทั เอ แมค็ชัน่ จ  ากดั 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 100 51 8,100 5,100 - - 
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จ  ากดั - มาเลเซีย 1.5 ลา้นริงกิต 1.5 ลา้นริงกิต 49 49 8,263 8,263 - - 
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)         
บริษทั อาปิโก เทคโนโลย ีจ  ากดั 0.25 ลา้นบาท 0.25 ลา้นบาท 100 51 250 128 - - 
บริษทั เออีอาร์พี จ  ากดั 1.25 ลา้นบาท 1.25 ลา้นบาท 88 88 1,100 1,100 - - 
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั 28.5 ลา้นบาท 28.5 ลา้นบาท 76 76 15,675 15,675 - - 
บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล                          
ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั                               

25 ลา้นบาท 25 ลา้นบาท 97 97 24,250 24,250 - - 

 บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 60 60 24,000 24,000 - - 
บริษทั อาปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั 3 ลา้นบาท 3 ลา้นบาท 100 100 3,000 3,000 - - 
รวม     4,050,835 4,047,713 258,000 345,479 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (1,343,977) (1,341,708)   
สุทธิ     2,706,858 2,706,005   
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 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการโอนเงินลงทุนทั้งหมด
ในบริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษทัฯ และมีมูลค่าตาม
บญัชีเป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท เพื่อแลกเปล่ียนกบัเงินลงทุนในบริษทั เอ แม็คชัน่ จ  ากดั ท่ีถือโดย
บริษทัแห่งหน่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อาปิโก พลาสติก จ ากดั (มหาชน) (บริษทั
ยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) มีมติให้ซ้ือหุ้นบริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั จากผูถื้อ
หุ้นเดิมซ่ึงไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวของ
กลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 76 เป็นร้อยละ 100 

 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 บริษทัฯไดรั้บโอนหุน้ในบริษทั อาปิโก เทคโนโลยี จ  ากดั จากผูถื้อหุน้เดิมซ่ึง
ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากเดิม  
ร้อยละ 51 เป็นร้อยละ 100 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทั เอ แม็คชัน่ จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยู่
ระหวา่งการช าระบญัชี 

 เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ ฟอร์จจ้ิง จ ากดั ไดเ้สร็จส้ินการรวม
ธุรกิจกบับริษทั อาปิโก เซ่ียงไฮ ้จ ากดั ซ่ึงทั้งสองบริษทัเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นทั้งจ  านวน 
ภายใตก้ารรวมธุรกิจดงักล่าวบริษทั อาปิโก เซ่ียงไฮ ้จ ากดั ไดโ้อนสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อ
หุ้นให้แก่บริษทั   คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ ฟอร์จจ้ิง จ ากดั ท่ีมูลค่าตามบญัชี ภายหลงัการรับ
โอน ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ของบริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ ฟอร์จจ้ิง จ ากดั 
เพิ่มข้ึน 16.16 ลา้นเรมินบิจีน (คิดเป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ) และก าไรสะสมเพิ่มข้ึน 30.26 
ลา้นเรมินบิจีน โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัคงเท่าเดิม ต่อมาในเดือน
มกราคม 2559 บริษทั อาปิโก เซ่ียงไฮ ้จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบัหน่วยงานของรัฐบาลจีน 

 บริษทัฯบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 เป็นจ านวนเงินประมาณ 130 ล้านบาท จากการสอบทานมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนใน              
บริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยเปรียบเทียบระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนจากหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด โดยใชว้ิธีการค านวณมูลค่าจากการใช ้
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11.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่งให ้
กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ในระหวา่งปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 ร้อยละ ร้อยละ       
บริษทั เทนากา ซีเทีย รีซอสเซส จ ากดั 51 51 96 90 18 18 - 5 
บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั 40 40 24 19 5 (5) - - 
บริษทั นิวเอร่า เซลล ์จ  ากดั - มาเลเซีย 51 51 38 32 10 9 - - 
บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

40 40 18 21 (3) 4 - - 

11.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั สินทรัพยห์มุนเวียน สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน หน้ีสินหมุนเวียน หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั เทนากา ซีเทีย รีซอสเซส จ ากดั 182 212 59 68 51 100 2 2 
บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั 54 44 25 28 18 22 2 5 
บริษทั นิวเอร่า เซลล ์จ  ากดั - มาเลเซีย 127 126 189 220 98 115 142 166 
บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 24 46 31 23 10 15 - - 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั รายได ้ ก าไร (ขาดทุน) ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั เทนากา ซีเทีย รีซอสเซส จ ากดั 2,096 2,345 36 36 (24) 1 12 37 
บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั 52 18 13 (13) - (2) 13 (15) 
บริษทั นิวเอร่า เซลล ์จ  ากดั - มาเลเซีย 1,359 1,461 19 17 (8) 1 11 18 
บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 82 81 (8) 9 - - (8) 9 

 สรุปรายการกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 
กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมลงทุน 

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมการจดัหาเงิน 

เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน 

(ลดลง) สุทธิ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั เทนากา ซีเทีย รีซอสเซส จ ากดั 74 44 (1) 1 (38) (5) 35 40 
บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั (23) 1 (7) 43 (8) (7) (38) 37 
บริษทั นิวเอร่า เซลล ์จ  ากดั - มาเลเซีย (23) 36 (2) - (13) (18) (38) 18 
บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 10 1 (11) (6) - - (1) (5) 
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12. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

12.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน   
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย 
 (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

ไทย 50 50 82,500 60,000 74,829 55,753 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 2558 2557 2558 2557 

 ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 50 50 82,500 60,000 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท                
อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนเงิน 90 ลา้นบาท โดยคงสัดส่วนการถือหุน้เดิม การเพิ่ม
ทุนดงักล่าวเรียกช าระคร้ังแรกร้อยละ 25 ของจ านวนทุนท่ีเพิ่มทั้งหมด ซ่ึงบริษทัฯไดช้ าระเงินเพิ่มทุน
จ านวน 22.5 ลา้นบาท ในเดือนเมษายน 2558 

12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปีบริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน  
ในการร่วมคา้ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้           

ในระหวา่งปี เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหว่างปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 3,423 4,064 - - - - 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมคา้ 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ของบริษทั อาปิโก โซเดเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2558 2557 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 29 4 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 2 1 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 122 114 
หน้ีสินหมุนเวยีน (3) (8) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน - - 
สินทรัพย ์- สุทธิ 150 111 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกิจการในการร่วมคา้ 75 56 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ของบริษัท                
อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2558 2557 

รายได ้ - - 
ขาดทุน 7 8 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (7) (8) 

13. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

เงนิลงทุนเผ่ือขาย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 160,666 160,666 - - 
ค่าเผือ่การปรับมูลค่าและผลต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน                
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

(84,062) (115,827) - - 

 76,604 44,839 - - 
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน - 3,471 - 3,000 
รวม 76,604 48,310 - 3,000 
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14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

       อาคารระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 

   อาคารและ  เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและ  
  อาคาร ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ อุปกรณ์โรงงาน  
 ท่ีดิน บนท่ีดินเช่า อาคาร หอ้งชุด โรงงาน ส านกังาน ระหวา่งผลิต/ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2557 746,920 40,719 2,220,849 - 8,706,309 420,663 504,184 12,639,644 
ซ้ือเพิ่ม 1,975 - 40,280 8,888 109,463 28,000 205,306 393,912 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (2,702) - (80,820) (26,596) (6,201) (116,319) 
โอนเขา้ (ออก) - - 54,018 5,322 263,173 15,646 (332,107) 6,052 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 608 608 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (14,685) - (10,199) (2,683) (2,397) (29,964) 

31 ธนัวาคม 2557 748,895 40,719 2,297,760 14,210 8,987,926 435,030 369,393 12,893,933 
ซ้ือเพิ่ม - - 14,045 - 49,163 30,458 173,360 267,026 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (6,933) - (143,408) (49,186) (498) (200,025) 
โอนเขา้ (ออก) - - 8,327 - 390,403 12,714 (395,504) 15,940 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - - 490 490 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (458) - 19,037 (1,985) 5,326 21,920 

31 ธนัวาคม 2558 748,895 40,719 2,312,741 14,210 9,303,121 427,031 152,567 12,999,284 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
       อาคารระหวา่ง

ก่อสร้าง 
 

   อาคารและ  เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและ  
  อาคาร ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ อุปกรณ์โรงงาน  
 ท่ีดิน บนท่ีดินเช่า อาคาร หอ้งชุด โรงงาน ส านกังาน ระหวา่งผลิต/ติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
1 มกราคม 2557 - 21,456 649,609 - 5,070,079 189,745 - 5,930,889 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,035 110,135 685 541,658 41,465 - 695,978 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (1,838) - (66,308) (10,910) - (79,056) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (2,101) - (4,843) (1,621) - (8,565) 
31 ธนัวาคม 2557 - 23,491 755,805 685 5,540,586 218,679 - 6,539,246 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,036 117,246 865 549,760 38,761 - 708,668 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (15) - (103,182) (27,344) - (130,541) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (1,626) - 10,205 (1,155) - 7,424 
31 ธนัวาคม 2558 - 25,527 871,410 1,550 5,997,369 228,941 - 7,124,797 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า         
1 มกราคม 2557 - - - - 33,443 - 964 34,407 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวา่งปี - - - - 2,710 - (964) 1,746 
31 ธนัวาคม 2557 - - - - 36,153 - - 36,153 
ลดลงระหวา่งปี - - - - (8,361) - - (8,361) 
31 ธนัวาคม 2558 - - - - 27,792 - - 27,792 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี         
31 ธนัวาคม 2557 748,895 17,228 1,541,955 13,525 3,411,187 216,351 369,393 6,318,534 
31 ธนัวาคม 2558 748,895 15,192 1,441,331 12,660 3,277,960 198,090 152,567 5,846,695 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี     
2557  695,978 
2558  708,668 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
      อาคารระหวา่ง

ก่อสร้าง 
 

  อาคารและ  เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและ  
  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ อุปกรณ์โรงงาน  
 ท่ีดิน อาคาร หอ้งชุด โรงงาน ส านกังาน ระหวา่งผลิต/ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน        
1 มกราคม 2557 163,406 526,621 - 1,269,453 65,364 25,262 2,050,106 
ซ้ือเพิ่ม - - 8,888 25,648 - 58,650 93,186 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (2,703) - (34,295) (3,903) - (40,901) 
โอนเขา้ (ออก) - 38,604 5,322 22,380 1,412 (67,718) - 
โอนออกไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - (764) (764) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 502 502 
31 ธนัวาคม 2557 163,406 562,522 14,210 1,283,186 62,873 15,932 2,102,129 
ซ้ือเพิ่ม - - - 8,510 393 32,723 41,626 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (6,770) - (41,865) (4,345) - (52,980) 
โอนเขา้ (ออก) - 5,209 - 27,174 9,830 (42,213) - 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - - 286 286 
31 ธนัวาคม 2558 163,406 560,961 14,210 1,277,005 68,751 6,728 2,091,061 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
1 มกราคม 2557 - 183,583 - 383,585 46,493 - 613,661 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 29,504 685 91,446 6,893 - 128,528 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (1,838) - (21,713) (2,687) - (26,238) 
31 ธนัวาคม 2557 - 211,249 685 453,318 50,699 - 715,951 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 31,273 865 98,359 7,245 - 137,742 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย /ตดัจ าหน่าย - - - (30,315) (3,612) - (33,927) 
31 ธนัวาคม 2558 - 242,522 1,550 521,362 54,332 - 819,766 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      อาคารระหวา่ง
ก่อสร้าง 

 

  อาคารและ  เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรและ  
  ส่วนปรับปรุง  และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ อุปกรณ์โรงงาน  
 ท่ีดิน อาคาร หอ้งชุด โรงงาน ส านกังาน ระหวา่งผลิต/ติดตั้ง รวม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
1 มกราคม 2557 - - - 24,885 - - 24,885 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - - 2,710 - - 2,710 

31 ธนัวาคม 2557 - - - 27,595 - - 27,595 
ลดลงระหวา่งปี - - - (8,746) - - (8,746) 

31 ธนัวาคม 2558 - - - 18,849 - - 18,849 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2557 163,406 351,273 13,525 802,273 12,174 15,932 1,358,583 

31 ธนัวาคม 2558 163,406 318,439 12,660 736,794 14,419 6,728 1,252,446 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2557  128,528 

2558  137,742 
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 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุน
ของเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้งจ านวน 0.5 ลา้นบาท และ 0.6 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยค านวณจากอตัรา
การตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัราร้อยละ 4.4 - 5.2 ส าหรับปี 2558 และร้อยละ 5.0 - 6.2 ส าหรับปี 2557 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้า
ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 17 ลา้นบาท (2557: 16 ลา้น
บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 3,394 ลา้นบาท (2557: 3,108 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะ
บริษทัฯ: 176 ลา้นบาท 2557: 202 ลา้นบาท) 

 บริษัทย่อยบางแห่งได้น าอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงานมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี                    
31 ธนัวาคม 2558 จ านวน 93 ลา้นบาท (2557: 111 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจาก
ธนาคาร 

15. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2558 2557 

ราคาทุน 180,752 204,619 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (32,765) (43,405) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 147,987 161,214 

 การกระทบยอดมูลค่าสิทธิการเช่าส าหรับปี 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2558 2557 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 161,214 168,269 
ซ้ือสินทรัพย ์- มูลค่าตามบญัชี - 7,355 
ค่าตดัจ าหน่าย (5,617) (7,766) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7,610) (6,644) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 147,987 161,214 
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 บริษทัย่อยได้น าสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ  านวน 84   
ลา้นบาท (2557: 96 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

16. ค่าความนิยม 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2558 2557 

ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย:   
บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั 229,368 229,368 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (มหาชน) 1,152,332 1,152,332 
บริษทัอ่ืน ๆ 5,162 5,162 

รวม 1,386,862 1,386,862 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,152,332) (1,152,332) 
สุทธิ 234,530 234,530 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ตน้ทุนการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 133,969 78,003 211,972 
ซ้ือในระหวา่งปี 7,914 30,395 38,309 
โอนเขา้ 907 - 907 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (1,643) - (1,643) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (75) - (75) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 141,072 108,398 249,470 
ซ้ือในระหวา่งปี 10,875 11,004 21,879 
โอนเขา้ 190 - 190 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (81) (23,348) (23,429) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 53 (27) 26 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 152,109 96,027 248,136 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ตน้ทุนการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์ รวม 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม    
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 85,551 34,788 120,339 
ค่าตดัจ าหน่าย 12,262 9,297 21,559 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (569) - (569) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (57) 1 (56) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 97,187 44,086 141,273 
ค่าตดัจ าหน่าย 14,544 16,356 30,900 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี - (13,634) (13,634) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (106) (12) (118) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 111,625 46,796 158,421 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  43,885 64,312 108,197 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 40,484 49,231 89,715 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ราคาทุน  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 69,488 
โอนเขา้ 764 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (1,598) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 68,654 
ซ้ือในระหวา่งปี 6,400 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 75,054 
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(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 47,719 
ค่าตดัจ าหน่าย 6,326 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี (543) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 53,502 
ค่าตดัจ าหน่าย 6,418 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 59,920 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  15,152 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 15,134 

18. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 26,791 26,890 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (109) (4,041) (177) (1,277) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุน 26,682 22,849 (177) (1,277) 
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 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,004 - 1,340 - 

 1,004 - 1,340 - 

 รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 364,986 409,224 424,029 403,485 
     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในประเทศไทย ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 72,997 81,845 84,806 80,697 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึกใน
ระหวา่งปี     

 - ขาดทุนทางภาษ ี 25,606 26,033 1,775 - 
 - ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ     

การร่วมคา้ (29,563) (25,945) - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึกใน             
ปีก่อนแต่น ามาใชป้ระโยชน์ระหวา่งปี     

 - ขาดทุนทางภาษี (2,278) (16,411) - (10,556) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

 การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 29) (69,520) (79,446) (12,386) (5,802) 
 เงินไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - - (78,800) (96,401) 
 ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มและการตดัรายการระหวา่งกนั 24,083 34,789 4,428 30,785 
 ผลกระทบของอตัราภาษีท่ีแตกต่างของประเทศ     

  มาเลเซีย 3,839 3,696 - - 

 ผลกระทบของอตัราภาษีท่ีแตกต่างของประเทศจีน 1,518 (1,712) - - 

รวม (40,080) (42,673) (86,758) (71,418) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไร
ขาดทุน 26,682 22,849 (177) (1,277) 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 15 15 - - 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 2,575 2,031 793 785 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อาคารและอุปกรณ์ 719 417 - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,683 2,435 2,617 2,589 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,967 6,339 2,954 3,940 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,299 1,268 - - 
อ่ืน ๆ 471 480 - - 

รวม 12,729 12,985 6,364 7,314 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเส่ือมราคาสะสม - อุปกรณ์ 426 - - - 
อ่ืนๆ 452 239 452 239 

รวม 878 239 452 239 
สุทธิ 11,851 12,746 5,912 7,075 

การกระทบยอดสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 12,746 8,705 7,075 5,798 
รายไดภ้าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้เขา้ก าไรขาดทุน 109 4,041 177 1,277 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีรับรู้เขา้ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน (1,004) - (1,340) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 11,851 12,746 5,912 7,075 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีรายการขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จ านวน 820 ลา้นบาท 
(2557: 767 ลา้นบาท) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  เน่ืองจากกลุ่ม
บริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่ากลุ่มบริษทัอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัฯจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2561 
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ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัย่อยส่วนใหญ่จะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2563 

19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   
 (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท - 2.10 - 12,722 - - 
ตัว๋เงิน 2.00 - 4.00 6.71 70,996 72,077 - - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 1.80 - 6.85 1.90 - 6.85 และ 584,486 651,939 371,426 291,310 
  BLR+0.5     

รวม   655,482 736,738 371,426 291,310 

วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากธนาคารของกลุ่มบริษทับางส่วนค ้าประกนัโดยสินคา้
คงเหลือและค ้าประกนัโดยบริษทัฯ หนงัสือค ้าประกนั เลตเตอร์ออฟเครดิต หรืออยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขว่า
กลุ่มบริษทัจะไม่น าสินทรัพยไ์ปก่อภาระผกูพนั 

20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,508 207,186 39,877 74,526 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,636,288 1,711,789 332,108 392,485 

เงินทดรอง - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,372 1,228 8,549 2,646 
เงินทดรอง - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,203 19,041 - - 
เจา้หน้ีค่าหุน้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 19,700 22,627 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 578 212 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,344 399 6,284 - 
เจา้หน้ีเงินประกนังานก่อสร้าง - 13,540 - 13,540 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 18,538 230 - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,701 44,725 638 192 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13,121 4,763 - 1,008 
อ่ืน ๆ 246,022 296,476 63,747 90,348 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,977,559 2,317,685 471,681 597,584 
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21. เงินกู้ยืมระยะยาว 
    (หน่วย: พนับาท) 

วงเงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) การช าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2558 2557 2558 2557 

1 อัตราท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ียท่ี
ก าหนดโดยธนาคารในประเทศ 

ช าระคืนเงินต้นทุกส้ินเดือนรวมทั้ งส้ิน 
180 งวด เร่ิมงวดแรกเดือน 

101,426 122,731 - - 

  มาเลเซีย - 1.5 ถึง - 1.9 ต่อปี  มีนาคม 2551     
2 MLR - 1.75 ต่อปี ช าระคืนเป็นรายไตรมาสภายในระยะ - 292,628 - 292,628 
   เวลา 5 ปี เร่ิมงวดแรกเดือนมีนาคม 2554     
3 อตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียพีบีโอ

ซี (อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของ 
ช าระคืนเป็นรายไตรมาสภายในระยะเวลา 

3 ปี 
27,807 1,897 - - 

  รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) 

     

4 4.3 ต่อปี ส าหรับปี 2555 และ 4.75 ต่อปี ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนภายใน 27,200 53,600 - - 
  ส าหรับระยะเวลาท่ีเหลือ  ระยะเวลา 5 ปี     

5 MLR - 2.1 ต่อปี ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนภายใน - 441,050 - 441,050 
   ระยะเวลา 5 ปี     
6 MLR - 2 ต่อปี ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 36 งวด 244,000 472,000 244,000 472,000 
   เร่ิมงวดแรกเดือนมกราคม 2557     
7 MLR - 2 ต่อปี ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 36 งวด 470,000 734,000 470,000 734,000 
   เร่ิมงวดแรกเดือนตุลาคม 2557     
8 MLR - 1.75 ต่อปี ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 36 งวด - 4,440 - - 
   เร่ิมงวดแรกเดือนพฤษภาคม 2556     
9 MLR - 1.75 ต่อปี ช าระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจ านวน 36 งวด - 3,193 - - 
   เร่ิมงวดแรกเดือนธนัวาคม 2556     

10 4.5  ต่อปี ช าระคืนเป็นรายไตรมาสภายในระยะ 
เวลา 3 ปี เร่ิมงวดแรกเดือนมิถุนายน 2558 

307,600 184,000 307,600 184,000 

11 MLR - 2.25 ต่อปี ช าระคืนเป็นรายไตรมาสภายในระยะ 
เวลา 3 ปี เร่ิมงวดแรกเดือนกนัยายน 2557 

250,000 350,000 250,000 350,000 

12 MLR - 2.375 ต่อปี ส าหรับ 200 ลา้น
บาท ในปีแรก และ MLR - 2.25 ต่อปี 
ส าหรับปีท่ีเหลือ 

ช าระคืนเป็นรายไตรมาสภายในระยะ 
เวลา 3 ปี เร่ิมงวดแรกเดือนมีนาคม 2559 

400,000 
 
 

400,000 
 
 

400,000 
 
 

400,000 
 
 

รวม   1,828,033 3,059,539 1,671,600 2,873,678 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (922,802) (1,168,317) (871,200) (1,127,628) 

เงินกูย้มืระยะยาว – สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 905,231 1,891,222 800,400 1,746,050 

 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯมีเง่ือนไขว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่น าสินทรัพยไ์ปก่อภาระผกูพนั 
(Negative pledge) และเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อยค ้ าประกันโดยการจ าน าสิทธิการเช่าท่ีดิน 
อาคาร สินคา้คงเหลือ เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานบางส่วนของบริษทัยอ่ย ค  ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย 
และสัญญาของบริษัทฯให้ไว้ต่อธนาคารว่าจะไม่น าสินทรัพย์ของบริษัทฯไปก่อภาระผูกพัน 
(Negative pledge) 
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สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้ก าหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้
การให้กูย้มืแก่บริษทัในเครือ และมีขอ้ก าหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นหลกัและการรักษา
อตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็น
จ านวน 216 ลา้นบาท 

22. หุ้นกู้ 

 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ วงเงินจ านวน 800 ลา้นบาท โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบันและผูล้งทุน     
รายใหญ่ หุน้กูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.34 ต่อปี และมีอาย ุ3 ปี ก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 
ส่วนเงินตน้หุน้กูมี้ก าหนดช าระในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูท้ ั้งจ  านวน 

 หุ้นกู้ดังกล่าวมีขอ้ก าหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดเร่ืองการไม่จ าหน่าย     
จ่ายโอนทรัพยสิ์นและการไม่ก่อหลกัประกนั และมีขอ้ก าหนดเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทางการเงินบาง
ประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 หุน้กูมี้รายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ 800,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (1,556) 
หุน้กู ้- สุทธิ 798,444 

23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12,322 12,669 206 1,579 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (902) (872) (2) (79) 
รวม 11,420 11,797 204 1,500 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,170) (5,336) (204) (1,500) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึง     
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7,250 6,461 - - 
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 กลุ่มบริษัทได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่าเคร่ืองจักรและยานพาหนะใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 5 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ทั้งส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 

4,668 7,654 12,322 206 - 206 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการ      
ตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               

(498) (404) (902) (2) - (2) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี       
 ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,170 7,250 11,420 204 - 204 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ทั้งส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 

5,799 6,870 12,669 1,579 - 1,579 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการ      
ตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               

(463) (409) (872) (79) - (79) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี       
 ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 5,336 6,461 11,797 1,500 - 1,500 
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24. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานและ
เงินรางวลัการปฏิบติังานครบก าหนดระยะเวลาแสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส ารอง
ผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของ

พนกังาน 

ส ารอง
ผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของ
พนกังาน รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 76,222 1,257 77,479 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  8,757 182 8,939 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,066 52 3,118 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (3,661) - (3,661) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 84,384 1,491 85,875 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:    
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  6,719 176 6,895 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,205 59 2,264 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส่วนท่ีเกิดจาก:    
การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - 138 138 
การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 129 129 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ - 212 212 

รวม - 479 479 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ:    
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัส่วนท่ีเกิดจาก:    
การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 5,550 - 5,550 
การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 10,430 - 10,430 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (9,809) - (9,809) 

รวม 6,171 - 6,171 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (5,337) - (5,337) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 94,142 2,205 96,347 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส ารองผลประโยชนห์ลงั 

ออกจากงานของพนกังาน 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 17,791 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:  
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,540 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 723 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (1,354) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 19,700 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:  
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,564 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 444 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ:  
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

ส่วนท่ีเกิดจาก: 
 

การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 1,117 
การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 1,691 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (9,508) 

รวม (6,700) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (236) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 14,772 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนขาย 7,294 8,524 1,377 1,552 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 2,344 3,533 631 1,711 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 9,638 12,057 2,008 3,263 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็น
จ านวนประมาณ 5.1 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ  านวน 1.2 ลา้นบาท) (2557: จ านวน 2.5 
ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยคือประมาณ 17 ปี (2557: 16 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.1 4.3 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 4.0 - 6.0 4.0 - 7.0 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (9,493) 11,195 (1,590) 1,873 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 10,700 (9,285) 1,704 (1,479) 

25. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัสินค้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 13,190 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 6,603 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (2,247) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (11,242) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 6,304 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 10,911 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (4,170) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (803) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 12,242 
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26. เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 45 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในเดือน
พฤษภาคม 2557 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   
จากผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 64 
ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในเดือนกนัยายน 2557 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 32 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในเดือน
พฤษภาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาก
ผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 32 ลา้นบาท บริษทัฯได้
จ่ายเงินปันผลในเดือนกนัยายน 2558 

27. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ         
ทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

28. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน
ของพนกังาน 

1,353,947 1,335,133 272,978 256,905 

ค่าเส่ือมราคา 708,668 695,978 137,742 128,528 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ - 1,746 - 2,710 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - 2,270 130,000 
ค่าตดัจ าหน่าย 36,517 29,325 6,418 6,326 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 75,012 46,869 6,389 5,450 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 6,678,044 6,514,286 939,719 945,428 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงาน
ระหวา่งท า 

78,649 73,735 69,785 10,065 
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29. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตช้ินส่วนโลหะ
ป๊ัมข้ึนรูป ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 2175(2)/2551 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 ภายใตเ้ง่ือนไข
ท่ีก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ
ท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จาก          
การประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2554)  

 รายไดข้องบริษทัฯส าหรับปีจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริม         
การลงทุนสามารถสรุปไดด้งัน้ี: - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

 กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ได ้  กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ได ้  
 การส่งเสริม รับการส่งเสริม รวม การส่งเสริม รับการส่งเสริม รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ       
ในประเทศ 803,037 1,314,920 2,117,957 651,950 1,538,437 2,190,387 
ส่งออก 385 10,926 11,311 32 15,852 15,884 

รวม 803,422 1,325,846 2,129,268 651,982 1,554,289 2,206,271 

บริษทัยอ่ยบางแห่งไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญับางประการสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี: - 

 การยกเวน้ภาษีเงินได ้ การยกเวน้ภาษีเงินได ้ การยกเวน้ภาษีเงินได ้
 นิติบุคคลส าหรับ นิติบุคคลส าหรับ นิติบุคคลส าหรับ 
 ก าไรสุทธิเป็นเวลา 3 ปี ก าไรสุทธิเป็นเวลา 7 ปี ก าไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี 
 นบัจากวนัท่ี นบัจากวนัท่ี นบัจากวนัท่ี 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ ากดั    
การผลิตช้ินส่วนโลหะและการผลิต
ช้ินส่วนอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

- - 18 ธนัวาคม 2555 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง่ จ ากดั    
การผลิตแม่พิมพป๊ั์มโลหะ ช้ินส่วน
แม่พิมพแ์ละอุปกรณ์จบัยดึ 

- - 8 มกราคม 2556 

บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั    
กิจการซอฟตแ์วร์ - - 14 สิงหาคม 2553 

บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิง้ จ ากดั (มหาชน)    
การผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ - - โอนกิจการใหบ้ริษทั อาปิโก 

พรีซิชัน่ จ  ากดั 
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 การยกเวน้ภาษีเงินได ้ การยกเวน้ภาษีเงินได ้ การยกเวน้ภาษีเงินได ้
 นิติบุคคลส าหรับ นิติบุคคลส าหรับ นิติบุคคลส าหรับ 
 ก าไรสุทธิเป็นเวลา 3 ปี ก าไรสุทธิเป็นเวลา 7 ปี ก าไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี 
 นบัจากวนัท่ี นบัจากวนัท่ี นบัจากวนัท่ี 

บริษัท อาปิโก พรีซิช่ัน จ ากดั    
การผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ - - ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัร 

(รับโอนกิจการจากบริษทั 
อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากดั 

(มหาชน)) 
บริษัท อาปิโก พลาสติก จ ากดั (มหาชน)    
การผลิตช้ินส่วนพลาสติก ยงัไม่ไดเ้ร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัร - - 
การผลิตช้ินส่วนพลาสติกส าหรับ
ยานพาหนะ 

- - 10 มิถุนายน 2552 

บริษัท เอ แม็คช่ัน จ ากดั    
การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - - 4 มกราคม 2553 

บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จ ากดั    
การผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ - 3 มกราคม 2555 - 

บริษัท อาปิโก อมตะ จ ากดั    
การผลิตช้ินส่วนโลหะข้ึนรูป - 21 ธนัวาคม 2553 - 

บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จ ากดั    
การผลิตช้ินส่วนโลหะ - 12 กมุภาพนัธ์ 2557 - 

30. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

31. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบางแห่งและพนกังานของบริษทัดงักล่าวไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพหลายกองทุนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษทัและพนักงานท่ี
สมคัรใจเขา้ร่วมกองทุนจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3-7 ของค่าจา้งหรือ
เงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีจะถูกจ่ายให้แก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย
กองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 22 
ลา้นบาท (2557: 21 ลา้นบาท) 
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32. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

32.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 5.4 ลา้นบาท และ 1.5 ลา้น
เรนมินบิจีน รวมเป็นเงินประมาณ 14 ลา้นบาท (2557: 21 ลา้นบาท 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 1.8 
ลา้นเรนมินบิจีน รวมเป็นเงินประมาณ 44 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างอาคาร
โรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัรจากบุคคลภายนอก 

32.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระใน
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้เป็นจ านวนเงิน 89 ลา้นบาท และ 68 ลา้นบาท ตามล าดบั (2557: ภาระผกูพนั
เก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระในบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 207 ลา้นบาท) 

32.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร พื้นท่ีในอาคาร อุปกรณ์
และยานพาหนะ และสญัญาบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
บริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
จ่ายช าระ 2558 2557 

ภายใน 1 ปี 67 37 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 74 64 
มากกวา่ 5 ปี 26 25 

32.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดท้  าสญัญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค “Technical Assistant Agreement” กบั
บริษัทในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศเยอรมนี โดยภายใต้เง่ือนไขตามสัญญา บริษัทย่อยต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายสินคา้บางชนิด โดยสัญญาฉบบัแรกมีอายุสัญญา   
1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสัญญา และสญัญาฉบบัสองมีผลบงัคบัถึงปี 2560 บริษทั
ย่อยอีกแห่งหน่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเพื่อจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้กบับริษทัสองแห่งในประเทศญ่ีปุ่น โดยตาม
ขอ้ตกลงบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละท่ีตกลงกันต่อยอดขายสินค้าบางชนิด 
ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคา้ดงักล่าว นอกจากน้ี บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไดท้  า
สัญญาช่วยบริหารจดัการ (Management Assistant Agreement) กบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น 
โดยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามสญัญาดงักล่าวในอตัราคงท่ี รวมทั้งค่าตอบแทนอ่ืนตามท่ีระบุในสญัญา 
สญัญาช่วยบริหารจดัการมีระยะเวลา 1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสญัญา 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใตส้ัญญาขา้งตน้เป็น
จ านวนเงินประมาณ 25 ลา้นบาท (2557: 27 ลา้นบาท) 

32.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัหุ้นกู้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู ้  
และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นเป็นรายปีให้กบัแต่ละบริษทัในอตัราร้อยละ 0.004 ของจ านวนเงินตน้คงคา้งของ
หุน้กูท้ ั้งหมดบวกดว้ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราตามท่ีกฎหมายก าหนด  

32.6 การค า้ประกนั 

ก. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีภาระค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อยใน
ต่างประเทศในวงเงิน 30 ลา้นเรนมินบิจีน และบริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหแ้ก่บริษทัร่วม
ในประเทศในวงเงิน 100 ลา้นบาท  

ข. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทย่อยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระค ้ าประกันวงเงิน
สินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 12 ลา้นริงกิตมาเลเซีย และ 9 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย ตามล าดบั  

ค. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่ม
บริษทัเหลืออยู่เป็นจ านวน 65 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นริงกิตมาเลเซียซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัซ่ึงประกอบดว้ย หนังสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนั
การปฏิบัติงานตามสัญญาจ านวน 35 ล้านบาท เพื่อค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆจ านวน 30        
ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย  

ง. บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินเช่ือเครือข่ายธนกิจเพื่อผูข้ายกับ
ธนาคารแห่งหน่ึงในฐานะผูค้า้รายใหญ่ (Sponsor) เพื่อค  ้ าประกนัสินเช่ือในการจดัซ้ือวตัถุดิบและ
สินคา้ให้กบัผูข้ายสินคา้ให้กบับริษทัฯและบริษทัย่อยดงักล่าว สินเช่ือดงักล่าวมีวงเงิน 200 ลา้นบาท  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีภาระค ้ าประกันภายใต้
สัญญาขา้งตน้ 
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32.7 หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

บริษทัย่อยในประเทศจีนจ่ายเงินสมทบประกันสังคมและสวสัดิการลูกจา้งโดยค านวณจากอตัรา
เงินเดือนขั้นต ่าท่ีก าหนดโดยส่วนงานประกันสังคมและสวสัดิการของมณฑลท่ีบริษทัย่อยตั้งอยู ่
อยา่งไรก็ตาม ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลกลางในเร่ืองดงักล่าว บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายเงินสมทบท่ีคิดจาก
เงินเดือนจริงหากเงินเดือนจริงอยู่ระหว่างอตัราเงินเดือนขั้นต ่าและขั้นสูงสุดท่ีก าหนดไว ้ดังนั้ น       
บริษทัย่อยอาจถูกประเมินเพิ่มเติมจากหน่วยราชการของประเทศจีน ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย
ประเมินว่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวนไม่เกิน 2.3 ลา้นเรนมินบิจีน (2557: 4.0 ลา้นเรนมินบิจีน) 
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยเช่ือว่าไดป้ฏิบติัเช่นเดียวกบับริษทัสากลอ่ืนท่ีตั้งอยูใ่นมลฑล
เดียวกนัและมีความเป็นไปไดน้อ้ยท่ีจะถูกประเมิน 

33. คดีฟ้องร้อง 

ในปลายปี 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 60 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง 
เน่ืองจากการละเมิดลิขสิทธ์ิเก่ียวกบัขอ้มูลแผนท่ีน าทางเป็นจ านวนเงินประมาณ 450 ลา้นบาท และใน
ปี 2555 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องในคดีอาญาจากกรณีเดียวกนั ซ่ึงในเดือนมกราคม 2556 ศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง (“ศาลทรัพยสิ์นฯ”) ไดมี้ค าพิพากษาให้ยกฟ้อง
คดีอาญาดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ฝ่ายโจทกไ์ดย้ืน่ฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา ต่อมาในเดือนตุลาคมปี 2557 
ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาตดัสินให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวชนะคดี คดีอาญาจึงเป็นอนัส้ินสุด ในส่วนของ
คดีแพ่ง ศาลทรัพยสิ์นฯไดมี้ค าพิพากษาตดัสินให้บริษทัย่อยดังกล่าวแพค้ดีและให้บริษทัย่อยจ่าย
ค่าชดเชยจ านวนประมาณ 1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 นับจากวนัฟ้องจนกว่าจะ
ช าระให้แก่โจทก์เสร็จส้ิน ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะท าให้เกิด            
ผลเสียหายไม่เกินจ านวนเงินท่ีศาลทรัพยสิ์นฯไดต้ดัสินไว ้บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงบนัทึกประมาณการ
หน้ีสินส าหรับเงินชดเชยค่าเสียหายจ านวนเงิน 1 ล้านบาทในงบการเงินปี 2557 ต่อมาในเดือน
พฤษภาคมปี 2558 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นฯต่อศาลฎีกา จนถึงวนัท่ีใน
รายงานน้ีคดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

34. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภณัฑ์และบริการ กลุ่มบริษทัมีส่วนงานทั้ งส้ิน 2 ส่วนงานหลกั คือ (1) ส่วนงานผลิตอุปกรณ์
ส าหรับใชผ้ลิตยานยนต ์และ (2) ส่วนงานจ าหน่ายรถยนตแ์ละบริการซ่อมรถยนต ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 
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 การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกนักบัการบนัทึก
บญัชีส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 
มีดงัต่อไปน้ี: - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ส่วนงานผลิต
อุปกรณ์ 

ส่วนงาน
จ าหน่ายรถยนต ์  

รายการ
ปรับปรุง  

 ส าหรับใชผ้ลิต
ยานยนต ์

และบริการซ่อม
รถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 9,332 5,202 14,534 - 14,534 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,331 22 1,353 (1,353) - 
รายไดอ่ื้น 664 77 741 (282) 459 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 717 35 752 (7) 745 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ท่ีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

148 - 148 - 148 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 285 33 318 (148) 170 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 5 22 27 - 27 
      
ก าไรของส่วนงาน 419 48 467 (129) 338 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ส่วนงานผลิต
อุปกรณ์ 

ส่วนงาน
จ าหน่ายรถยนต ์  

รายการ
ปรับปรุง  

 ส าหรับใชผ้ลิต
ยานยนต ์

และบริการซ่อม
รถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากภายนอก 9,074 5,498 14,572 - 14,572 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,537 98 1,635 (1,635) - 
รายไดอ่ื้น 821 76 897 (273) 624 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 698 35 733 (8) 725 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ท่ีบนัทึกตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

130 - 130 - 130 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 312 40 352 (144) 208 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2 21 23 - 23 
      
ก าไรของส่วนงาน 512 49 561 (175) 386 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของกิจการ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 

รายได้จากลูกค้าภายนอก   
ประเทศไทย 10,559 10,130 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 582 701 
ประเทศมาเลเซีย 3,393 3,741 
รวม 14,534 14,572 
   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2558 2557 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี)   

ประเทศไทย 6,796 7,212 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 691 699 
ประเทศมาเลเซีย 247 287 
รวม 7,734 8,198 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2558 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 4,134 ลา้นบาท 
และ 1,415 ลา้นบาท (ปี 2557 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 2 ราย เป็นจ านวนเงิน 4,092 ลา้นบาท 
และ 1,254 ลา้นบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตอุปกรณ์ส าหรับใชผ้ลิตยานยนต ์
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35. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้    
ตราสารหน้ี - 38,120 38,120 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    
ตราสารทุน 76,604 - 76,604 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี - หน่วยลงทุนค านวณโดยใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุนท่ี
ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

36. เคร่ืองมือทางการเงิน 

36.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของกลุ่มบริษัทตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107        
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เงินลงทุน เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้ น เงินกูย้ืมระยะยาว หน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน และหุ้นกู ้กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบาย
การบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้ืม 
ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดงันั้น  กลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ
ดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัยอ่ยบางแห่งมีลูกคา้รายหลกัเพียงรายเดียว ท าให้มีความเส่ียง
จากการกระจุกตวัของลูกหน้ีของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู ้ยืม         
เงินเบิกเกินบญัชี หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน หุ้นกู ้และเงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และ
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ 
วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา   

 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่า                
เงินสด 

5 - 140 193 338 ตามหมายเหตุ
ขอ้ 6 

เงินลงทุนชัว่คราว - - - 38 38 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,912 1,912 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - 77 77 - 

 5 - 140 2,220 2,365  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากธนาคาร 

655 - - - 655 ตามหมายเหตุ
ขอ้ 19 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 1,978 1,978 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

15 - - - 15 5.0 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 4 7 - - 11 2.0 - 7.8 

เงินกูย้มืระยะยาว 150 184 1,494 - 1,828 ตามหมายเหตุ 

      ขอ้ 21 

หุน้กู ้ - 798 - - 798 ตามหมายเหตุ 

      ขอ้ 22 

 824 989 1,494 1,978 5,285  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา   

 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่า                
เงินสด 

1 - 133 180 314 ตามหมายเหตุ
ขอ้ 6 

เงินลงทุนชัว่คราว 5 - - 10 15 0.7 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,900 1,900 - 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - 48 48 - 

 6 - 133 2,138 2,277  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากธนาคาร 

679 - 58 - 737 ตามหมายเหตุ
ขอ้ 19 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 2,318 2,318 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

17 - - - 17 5.0 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 5 7 - - 12 4.2 - 5.5 

เงินกูย้มืระยะยาว 119 119 2,821 - 3,059 ตามหมายเหตุ 

      ขอ้ 21 

 820 126 2,879 2,318 6,143  

 บริษทัฯมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารดงัต่อไปน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
มูลค่าตามสญัญา อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัครบก าหนดของสญัญา 

ลา้นบาท    
112 FDR บวกร้อยละ 3.3 คงท่ีร้อยละ 5.65 30 ธนัวาคม 2558 
127 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.33 30 ธนัวาคม 2558 
147 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.98 30 ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นจ านวนเงินรวม 2 ลา้นบาท 
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และซ้ือ
เคร่ืองจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณา    
เห็นวา่เหมาะสมในการบริหารความเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ วนัท่ีครบก าหนด 

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย ตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 4.9 - 33.25 - 34.20 เมษายน - 

พฤษภาคม 2559 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ วนัท่ีครบก าหนด 

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย ตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 4.7 - 32.50 - 32.75 สิงหาคม -           

กนัยายน 2558 

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินให้กู ้ยืม     
เงินกูย้ืมและหุ้นกูมี้อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

37. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.0:1 (2557: 1.2:1) และเฉพาะบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.7:1 (2557: 0.9:1) 
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38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติเห็นชอบเพื่อด าเนินการเสนอต่อ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ดงัต่อไปน้ี 

ก. การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของคร่ึงปีหลงัของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวม
เป็นเงิน 64.5 ลา้นบาท 

ข. การซ้ือหุ้นคืนในวงเงินไม่เกินจ านวน 150 ลา้นบาท ดว้ยจ านวนหุ้นไม่เกิน 14.5 ลา้นหุ้น หรือ
เทียบเท่าร้อยละ 4.5 ของจ านวนทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว การซ้ือหุ้นคืนน้ีมี
ระยะเวลา 6 เดือน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 และส้ินสุดในวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 


