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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายแมพิมพ อุปกรณจับยึด และช้ินสวน
โลหะสําหรับรถยนต ท่ีอยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ี 99 หมูท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดังตอไปนี้ 

  จัดต้ังขึ้นใน   อัตรารอยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน 

   2554 2553 
   รอยละ รอยละ 
ถือหุนโดยบริษัทฯ     
บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด ผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับใชผลิตรถยนต ไทย 100 100 
บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด วิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมยานยนต ไทย 100 100 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด ตัวแทนจําหนายและบริการซอมรถยนต ไทย 100 100 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด ตัวแทนจําหนายและบริการซอมรถยนต ไทย 100 100 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด ผลิตช้ินสวนประกอบรถยนต ไทย 100 100 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด ออกแบบและผลิตแมพิมพชิ้นสวนรถยนต

และอุปกรณจับยึดในการประกอบรถยนต 
ไทย 100 100 

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด ผลิตอุปกรณระบบนําทางของรถยนตและ
อุปกรณอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

ไทย 60 60 
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  จัดต้ังขึ้นใน   อัตรารอยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน 

   2554 2553 
   รอยละ รอยละ 
บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด 
 (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 

ใหบริการตีกลึงอะไหลชิ้นสวนรถยนต สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

100 100 

บริษัท เทเนกา ซีเทยี รีซอสเซส จํากัด 
(Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) 

จําหนายรถยนตและบริการซอมรถยนต มาเลเซีย 49 49 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น 
ฟอรจจิ้ง จํากัด (Kunshan Chaitai-
Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 

ผลิตและจําหนายช้ินสวนรถยนต สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

100 100 

บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด ลงทุนในบริษัทอื่น สิงคโปร 100 100 
 (AAPICO Investment Pte. Ltd.)     
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ผลิตช้ินสวนยานยนต ไทย 100 100 
บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) 
จํากัด 

ผลิตช้ินสวนรถยนต ไทย 51 51 

บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส ผลิตช้ินสวนโลหะสําหรับใชผลิตรถยนต ไทย 100 100 
 จํากัด     
บริษัท เอ แม็คช่ัน จํากัด พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ไทย 51 51 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย จําหนายรถยนตและบริการซอมรถยนต มาเลเซีย 49 49 
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)      
บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด ยังไมไดเร่ิมดําเนินงาน ไทย 51 51 
บริษัท เออีอารพี จํากัด เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไทย 88 88 

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตช้ินสวนและสวนประกอบยานยนต ไทย 76 76 
บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จาํกัด ยังไมไดเร่ิมดําเนินการ ไทย 97 97 

     อัตรารอยละ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้นใน
ประเทศ 

ของการถือหุน 
(โดยทางออม) 

   2554 2553 
   รอยละ รอยละ 
ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ     
บริษัท เอเบิล ไอทีเอส พีทีอี ลิมิเต็ด (ถอื
หุนโดยบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 
รอยละ 100) 

ลงทุนในบริษัทอื่น สิงคโปร 60 60 

บริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด (ถือหุนโดย
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 
รอยละ 60) 

ผลิตช้ินสวนประกอบรถยนต ไทย 60 60 

บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) 
(ถือหุนโดยบริษัท  อาปโก ฟอรจจิ้ง 
จํากัด (มหาชน) รอยละ 100) 

ผลิตและรับจางผลิตช้ินสวนพลาสติก ไทย 100 100 
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     อัตรารอยละ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้นใน
ประเทศ 

ของการถือหุน 
(โดยทางออม) 

   2554 2553 
   รอยละ รอยละ 
บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง เอสดีเอ็น บีเอช
ดี (ถือหุนโดยบริษัท เทเนกา ซีเทีย        
รีซอสเซส จํากัด รอยละ 49 และบริษัท 
นิวเอรา เซลส จํากัด – มาเลเซีย รอยละ 
51) 

ลงทุนในบริษัทอื่น มาเลเซีย 49 49 

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด (มาเลเซยี) 
(ถือหุนโดยบริษัท อาปโก ไอทีเอส 
จํากัด รอยละ49) 

ผลิตอุปกรณระบบนําทางของรถยนตและ
อุปกรณอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

มาเลเซีย 44 - 

บริษัทฯถือวาบริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จํากัด บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย 
บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง เอสดีเอ็น บีเอชดี และบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด (มาเลเซีย) เปน
บริษัทยอยเนื่องจากบริษัทดังกลาวอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯมี
อํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัทฯ 

ง) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดต้ังในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปน
เงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลตางซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงคาดังกลาวได
แสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ” ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว  

ฉ) สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ
ของบริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย 
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 
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3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางป 

  ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับท่ี 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจ

เกิดข้ึน 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 31 รายได - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการ
บัญชีดังตอไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเม่ือ
เกิดรายการ  

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนีสิ้นในชวงท่ี
เปล่ียนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน การเปล่ียนแปลงนี้ทําให
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีกําไรสําหรับป 2554 ลดลงเปนจํานวน 9 ลานบาท (0.04 บาทตอหุน) (เฉพาะ
ของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปนจํานวน 2 ลานบาท กําไรตอหุนลดลง 0.01 บาทตอหุน) 

4. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับใช
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 12  

 
ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
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ตางประเทศ 
  

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
 ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
 ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิด  

คาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
 ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถือหุน 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

5. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 3
เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ              
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  

6. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

6.1 การรับรูรายได 

 ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือกลุมบริษัทไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความ
เปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาสุทธิจากสวนลด 

 รายไดคาบริการ 

 รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลว โดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน 
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 ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

 เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

6.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

6.3 ลูกหนี้การคา 

 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณา
จากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 

6.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจงสําหรับรถยนตและ
วิธีถัวเฉล่ียสําหรับสินคาคงเหลืออ่ืน) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุน
ดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตท้ังหมดรวมท้ังคาใชจายโรงงานดวย 

 วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉล่ียหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต
ราคาใดจะตํ่ากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช 

 บริษัทยอยบางแหงบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือโดยวิธีเขากอน-ออกกอน ผลจากการใชนโยบายท่ี
แตกตางกันไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม 

6.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนเม่ือไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากคาเผ่ือการลดลงของมูลคา (ถามี) 
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ง) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

จ) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี
ราคาทุน  

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวัน
ทําการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวย
ลงทุน 

 กลุมบริษัทใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับ
มูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผล
แตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน
หรือแสดงเปนสวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาในสวนของผูถือหุนแลวแตประเภท
ของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

6.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและ
คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของ
สินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน (ยกเวนอุปกรณโรงงานบางประเภทคํานวณตาม
หนวยของผลผลิต) โดยประมาณดังนี้: - 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  5 - 35 ป 
เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน  3 - 20 ป 
ยานพาหนะและอุปกรณสํานักงาน  5 - 10 ป 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน อาคารระหวางกอสรางและเคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน
ระหวางผลิตและติดต้ัง 

 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจาก
การจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจาก
บัญชี 

6.7 ตนทุนการกูยืม 

 ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสรางหรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพย
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นั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น 

6.8 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือการดอยคาสะสม   
(ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอ
บงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน
สวนของกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

                 อายุการใหประโยชน 
  คอมพิวเตอรซอฟทแวร 5-10 ป 
  ตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ ตามจํานวนผลิตภัณฑท่ีขาย 

6.9 คาความนิยม 

 บริษัทฯบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนท่ีสูงกวา
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิท่ีไดมาสูงกวาตนทุน
การรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรูสวนท่ีสูงกวานี้เปนกําไรในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

 บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของ   
คาความนิยมทุกปหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอบงช้ีของการดอยคาเกิดข้ึน 

 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการใหกับหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด)ท่ี
คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมินมูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพย
ท่ีกอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดตํ่ากวา
มูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม
สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

6.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
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 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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6.11 สัญญาเชาระยะยาว 

 สัญญาเชาสินทรัพยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่า
กวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ีย
จายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมาตามสัญญาเชา
การเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา 

จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

6.12 เงินตราตางประเทศ 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

6.13 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ
หรือสินทรัพยอ่ืนของกลุมบริษัทหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมิน
การดอยคาของคาความนิยมเปนรายป กลุมบริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
หมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคา
ใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย กลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลด
กอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและ
ความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหัก
ตนทุนในการขาย กลุมบริษัทใชแบบจําลองการประเมินมูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึง
สะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการ
จําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถ
ตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน 
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 กลุมบริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

6.14 ภาษีเงินได 

 กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

6.15 ผลประโยชนของพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุมบริษัทรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจาย
สะสมและเงินท่ีกลุมบริษัทจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยก
ออกจากสินทรัพยของกลุมบริษัท เงินท่ีกลุมบริษัทจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปน
คาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

 กลุมบริษัทมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปน
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนคร้ังแรก         
บริษัทฯและบริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหนี้สินท่ีรับรู ณ วันเดียวกัน
ตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของปปจจุบัน 

6.16 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย 

 กลุมบริษัทรับรูจํานวนสุทธิของดอกเบี้ยท่ีไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตรา
ดอกเบ้ียเปนรายได/คาใชจายตามเกณฑคงคาง 
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6.17 ประมาณการหนี้สิน 

 กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต
ไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และกลุมบริษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยาง
นาเช่ือถือ 

7. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาวากลุมบริษัทได
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 

 กลุมบริษัทจะต้ังคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนเผ่ือขายและเงินลงทุนท่ัวไปเม่ือมูลคายุติธรรมของเงิน
ลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงช้ีของการดอยคา 
การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้น
จําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการให
ประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

 คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ีไดมา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับใน
อนาคตจากสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ 

 สํารองเผื่อผลเสียหายจากการรับประกันสินคา 

 ในการประมาณคาเผ่ือผลเสียหายจากการรับประกันสินคา ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการ
ประมาณผลเสียหายท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

 คดีฟองรอง 

 บริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซ่ึงฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟองรองแลวและเช่ือม่ันวาจะไมมีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไมไดบันทึก
ประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

8. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางป กลุมบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางกลุมบริษัทและกิจการท่ี
เกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 87 189 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 1 ถึง 30 และขาย
ตํ่ากวาทุนในอัตราประมาณ
รอยละ 10 

ซื้อสินคาและบริการ - - 321 179 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน
อัตรารอยละ 15 ถึง 30 

ดอกเบี้ยรับ - - 156 117 รอยละ 4.0 - 5.3 ตอป (2553:      
รอยละ 3.8 - 4.4 ตอป) 

เงินปนผลรับ - - 590 1,000 ตามท่ีประกาศจาย 
ดอกเบี้ยจาย - - 3 20 รอยละ 2 และ 2.3 ตอป 
คาเชารับ - - 3 2 อัตราใกลเคียงกับพื้นที่เชาใน

อาคารอื่นที่มีทําเลท่ีต้ัง
ใกลเคียงกัน 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 3 3 ใกลเคียงราคาทุน 
รายไดอื่น - - 3 4 ใกลเคียงราคาทุน 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคาและบริการ 44 29 1 1 ขายตํ่ากวาทุนในอตัราประมาณ

รอยละ 30 
ซื้อสินคาและบริการ 43 30 21 27 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 50 
ดอกเบี้ยรับ 3 5 3 5 รอยละ 5 ตอป 
เงินปนผลรับ 29 7 29 7 ตามท่ีประกาศจาย 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
ซื้อสินคาและบริการ 533 432 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 3 ถึง 15 
ดอกเบี้ยรับ 1 1 1 1 รอยละ 7.5 ตอป  
คาธรรมเนียมการจัดการจาย 7 8 7 8 ใกลเคียงราคาทุน 
ซื้อเคร่ืองจักร - 34 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี
รายละเอียดดังนี้: - 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 10)    
บริษัทยอย - - 298,533 174,906 
บริษัทรวม 30,436 9,616 15,683 616 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถอืหุน/กรรมการรวมกัน) 116 2,033 117 1,844 
บุคคลที่เกี่ยวของกัน - 150 - - 

 30,552 11,799 314,333 177,366 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 22)    
บริษัทยอย - - 67,513 190,492 
บริษัทรวม 3,880 9,811 7,875 8,674 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถอืหุน/กรรมการรวมกัน) 296,041 204,212 2,400 1,800 

 299,921 214,023 77,788 200,966 

 เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและเงินกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ยอดคงคางของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 และ 2553 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืม ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

     กําไร (ขาดทุน)   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม   จากการแปลงคา วันท่ี 31 ธันวาคม 
 ความสัมพันธ 2553 เพิ่มข้ึนระหวางป ลดลงระหวางป อัตราแลกเปลี่ยน 2554 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน       
บริษัท ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 110,000 - (85,000) - 25,000 

 บริษัท โปรเทค ลงิค เทคโนโลยี อินคอร 
    ปอเรชัน่ จํากัด (Protech Link Technology 
    Incorporation Ltd.) 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน
โดยมีกรรมการ

รวมกัน 

28,141 - - - 28,141 

 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอร่ิง 
    อารแอนดดี จํากัด 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน
โดยมีกรรมการ

รวมกัน 

3,926 - (3,926) - - 

 รวม  142,067 - (88,926) - 53,141 
 หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  (28,141) - - - (28,141) 

 รวมเงินใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธิ  113,926 - (88,926) - 25,000 
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(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

     กําไร (ขาดทุน)   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม   จากการแปลงคา วันท่ี 31 ธันวาคม 
 ความสัมพันธ 2553 เพิ่มข้ึนระหวางป ลดลงระหวางป อัตราแลกเปลี่ยน 2554 

เงินใหกูยืมระยะยาว       
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอร่ิง 
    อารแอนดดี จํากัด 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน
โดยมีกรรมการ

รวมกัน 

11,071 107 - - 11,178 

 รวม  11,071 107 - - 11,178 
 หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  - (11,178) - - (11,178) 

 รวมเงินใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธิ  11,071 (11,071) - - - 

เงินกูยืมระยะส้ัน       
 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทท่ีเก่ียวของกัน

โดยมีกรรมการ
รวมกัน 

3,449 - (1,300) - 2,149 

 กรรมการของกลุมบริษทั  29 15,816 (29) (25) 15,791 
 รวม  3,478 15,816 (1,329) (25) 17,940 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากกรรมการไมคิดดอกเบ้ียและถึงกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 
 (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     กําไร (ขาดทุน)   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม   จากการแปลงคา วันท่ี 31 ธันวาคม 
 ความสัมพันธ 2553 เพิ่มข้ึนระหวางป ลดลงระหวางป อัตราแลกเปลี่ยน 2554 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน       
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด บริษัทยอย 12,000 10,000 (10,000) - 12,000 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด บริษัทยอย 6,000 73,000 (73,000) - 6,000 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ 
 ฟอรจจ้ิง จํากัด (Kunshan Chaitai- 
 Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 

บริษัทยอย 6,000 - - - 6,000 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด บริษัทยอย 54,000 509,824 (443,824) - 120,000 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด บริษัทยอย 48,000 140,260 (188,260) - - 
บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย 24,000 742,900 (742,900) - 24,000 
บริษัท ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 110,000 - (85,000) - 25,000 

 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอร่ิง บริษัทท่ีเก่ียวของกัน 3,926 - (3,926) - - 
    อารแอนดดี จํากัด โดยมีกรรมการ

รวมกัน 
     

 รวม  263,926 1,475,984 (1,546,910) - 193,000 
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(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     กําไร (ขาดทุน)   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม   จากการแปลงคา วันท่ี 31 ธันวาคม 
 ความสัมพันธ 2553 เพิ่มข้ึนระหวางป ลดลงระหวางป อัตราแลกเปลี่ยน 2554 

เงินใหกูยืมระยะยาว       
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด บริษัทยอย 214,000 - - - 214,000 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด บริษัทยอย 68,000 5,000 - - 73,000 
บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย 1,387,499 275,801 - - 1,663,300 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด บริษัทยอย 738,314 - (218,224) - 520,090 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด บริษัทยอย 93,100 - (93,100) - - 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่  บริษัทยอย 2,402 50,481 - 432 53,315 
   ฟอรจจ้ิง จํากัด (Kunshan Chaitai-Xincheng        
   Precision Forging Co., Ltd.)       
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทยอย 1,268 2,342 - - 3,610 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด บริษัทยอย 447,800 398,200 (147,000) - 699,000 
บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอร่ิง 
   อารแอนดดี จํากัด 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน
โดยมีกรรมการ 

11,071 107 - - 11,178 

 รวมกัน      

 รวม  2,963,454 731,931 (458,324) 432 3,237,493 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  - (11,178) - - (11,178) 

 รวมเงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ  2,963,454 720,753 (458,324) 432 3,226,315 

เงินกูยืมระยะส้ัน       
 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนยีร่ิง จํากัด บริษัทยอย 10,000 - - - 10,000 
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด บริษัทยอย 337,000 636,000 (863,000) - 110,000 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด บริษัทยอย - 47,887 - - 47,887 
 รวม  347,000 683,887 (863,000) - 167,887 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชน
พนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ผลประโยชนระยะส้ัน 24.8 26.1 20.7 23.5 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.2 - 0.1 - 
รวม 25.0 26.1 20.8 23.5 

ภาระคํ้าประกนักับกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 33.4 
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9. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินสด 20,626 663 232 228 
เงินฝากธนาคาร 218,332 280,934 17,877 13,975 
รวม 238,958 281,597 18,109 14,203 

10. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน   
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ     
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 14,992 6,280 52,352 23,162 
 คางชําระ 3 - 12 เดือน - 2,823 157 879 
 คางชําระมากกวา 12 เดือน - - 1,391 1,391 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 14,992 9,103 53,900 25,432 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน   
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ   
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 917,939 1,479,393 84,942 212,995 
 คางชําระ 3 - 12 เดือน 12,197 61,578 5,548 24,117 
 คางชําระมากกวา 12 เดือน 38,579 18,984 24,937 1,881 

รวม 968,715 1,559,955 115,427 238,993 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (14,401) (13,698) (3,027) (2,580) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่                   
ไมเก่ียวของกัน, สุทธ ิ 954,314 1,546,257 112,400 236,413 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 969,306 1,555,360 166,300 261,845 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

ลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ     
เงินทดรองแกกิจการที่เก่ียวของกัน 13 235 22,339 26,065 
ดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน 861 2,311 223,408 125,869 
เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน 14,686 - 14,686 - 
ลูกหน้ีคาหุนกิจการที่เก่ียวของกัน - 150 - - 
เงินทดรองจาย 10,081 22,509 - - 
รายไดคางรับ 9,788 2,838 5,887 2,838 
อื่น ๆ 198,097 34,074 1,328 3,830 

รวมลูกหน้ีอื่น 233,526 62,117 267,648 158,602 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 1,202,832 1,617,477 433,948 420,447 

11. สินคาคงเหลือ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
สินคาสําเร็จรูป 349,798 416,496 (41,704) (39,685) 308,094 376,811 
วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง 363,014 413,002 (38,859) (38,009) 324,155 374,993 
งานระหวางทํา 274,573 180,359 (19,073) (21,113) 255,500 159,246 
สินคาระหวางทาง 4,287 692 - - 4,287 692 

รวม 991,672 1,010,549 (99,636) (98,807) 892,036 911,742 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนใหเปน
มูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
สินคาสําเร็จรูป 52,080 64,203 (12,375) (3,580) 39,705 60,623 
วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง 32,381 44,825 - (2,750) 32,381 42,075 
งานระหวางทํา 83,335 138,035 - (2,070) 83,335 135,965 

รวม 167,796 247,063 (12,375) (8,400) 155,421 238,663 

 บริษัทยอยบางแหงไดจํานําสินคาสําเร็จรูปมูลคาประมาณ 43.0 ลานบาท (2553: 162.5 ลานบาท) เพื่อ
เปนหลักประกันเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 
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12. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากธนาคารซ่ึงกลุมบริษัทไดนําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ 

13. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

13.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 
(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น   
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี                 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   รอยละ รอยละ     

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 46 46 30,700 30,700 168,586 278,048 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 20 20 29,250 29,250 47,470 39,254 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 40 40 151,400 71,400 124,419 20,598 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด จําหนายแมพิมพ ไทย 49 49 13,229 13,229 10,445 10,586 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ไทย 30 30 7,500 3,000 8,085 3,187 
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 30 30 120,000 120,000 369,539 172,003 

รวม     352,079 267,579 728,544 523,676 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
คาเผื่อการดอยคาของ 

เงินลงทุน 
มูลคาตามบัญชี             

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 รอยละ รอยละ       

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด 46 46 30,700 30,700 - - 30,700 30,700 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 20 20 29,250 29,250 (5,982) (5,982) 23,268 23,268 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 40 40 151,400 71,400 - - 151,400 71,400 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 49 49 13,229 13,229 - - 13,229 13,229 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด 30 30 7,500 3,000 - - 7,500 3,000 
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด 30 30 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 

รวม   352,079 267,579 (5,982) (5,982) 346,097 261,597 

13.2 สวนแบงกําไร/ขาดทุนและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและ
รับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในบริษทัรวมในระหวางป เงินปนผลที่บริษทัฯรับระหวางป 

 2554 2553 2554 2553 
บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส  (1996) จํากัด (76,240) 73,708 29,371 7,034 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 8,660 10,926 - - 
บริษัท ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 24,013 (33,201) - - 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด (129) (2,643) - - 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากดั 404 188 - - 
บริษัท ฮนุได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด 197,535 87,287 - - 
รวม 154,243 136,265 29,371 7,034 

13.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

บริษัท 

ทุนเรียกชําระ         
ณ วันท่ี              

31 ธันวาคม 

สินทรัพยรวม       
ณ วันท่ี              

31 ธันวาคม 

หนี้สินรวม 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

รายไดรวมสําหรับ 
ปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 

กําไร (ขาดทุน) 
สําหรับปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส  (1996) จํากัด 118 118 882 869 513 260 1,299 1,407 (166) 162 
บริษัท ซันโอ อนิดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 146 146 276 227 39 31 363 382 43 55 
บริษัท ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 379 179 551 466 232 406 584 611 60 (86) 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอโิกะ จํากัด 27 27 104 74 83 52 152 53 - (6) 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด 25 10 21 9 - - 10 4 2 1 
บริษัท ฮนุได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด 400 438 1,575 1,219 507 772 6,238 3,901 659 430 

 ในระหวางปปจจุบัน มีรายการสําคัญเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทรวมดังตอไปนี้ 

 1. ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด เพิ่มทุนจํานวน 200 ลานบาท 
โดยท่ีบริษัทฯไดลงทุนเพิ่มจํานวน 80 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาว 

 2. ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด เพิ่มทุนจํานวน 15 ลานบาท โดยท่ี   
บริษัทฯไดลงทุนเพิ่มจํานวน 4.5 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาว 



23 

 

 สวนไดเสียในงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทฯในบริษัท 
ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด คํานวณข้ึนจาก
งบการเงินท่ีไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 

 สวนไดเสียสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทฯในบริษัท ไทย ทาคากิ   
เซอิโกะ จํากัด และบริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด คํานวณข้ึนจากงบการเงินท่ียังไมได
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 

14. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ

ระหวางป 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   รอยละ รอยละ     

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 20 ลานบาท 20 ลานบาท 100 100 20,000 20,000 - - 
บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 800 ลานบาท 800 ลานบาท 100 100 1,164,139 1,164,139 590,000 1,000,000 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 20 ลานบาท 20 ลานบาท 100 100 19,999 19,999 - - 
บริษัท อาปโก เอ็นจิเนยีร่ิง จํากัด 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 - - 
บริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จํากัด 6 ลานริงกิต 6 ลานริงกิต 49 49 31,393 31,393 - - 
   (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.)         
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ 6.1 ลานเหรียญ 6.1 ลานเหรียญ 100 100 196,744 196,744 - - 
   ฟอรจจ้ิง จํากัด (Kunshan Chaitai- สหรัฐฯ สหรัฐฯ       
   Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)         
บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 100 ลานบาท 100 ลานบาท 60 60 62,175 62,175 - - 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด  120 ลานบาท 120 ลานบาท 100 100 120,000 120,000 - - 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด 65 ลานบาท 65 ลานบาท 100 100 65,000 65,000 - - 
บริษัท อาปโก เซ่ียงไฮ จํากัด 2 ลานเหรียญ 2 ลานเหรียญ 100 100 80,682 80,682 - - 
   (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) สหรัฐฯ สหรัฐฯ       
บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด 6.97 ลานเหรียญ 6.97 ลานเหรียญ 100 100 167,950 167,950 - - 
   (AAPICO Investment Pte., Ltd.) สิงคโปร สิงคโปร       
บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด 8.25 ลานบาท 8.25 ลานบาท 51 51 4,208 4,208 - - 
บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด (มหาชน) 500 ลานบาท 500 ลานบาท 100 100 1,823,907 1,823,907 - - 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 200 ลานบาท 100 ลานบาท 100 100 200,000 100,000 - - 
บริษัท เอ แม็คชัน่ จํากัด 10 ลานบาท 10 ลานบาท 51 51 5,100 5,100 - - 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย 1.5 ลานริงกิต 1.5 ลานบาท 49 49 8,263 8,263 - - 
บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด 0.25 ลานบาท 0.25 ลานบาท 51 51 128 128 - - 
บริษัท เออีอารพ ีจํากัด 1.25 ลานบาท 1.25 ลานบาท 88 88 1,100 1,100 - - 
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 28.5 ลานบาท 28.5 ลานบาท 76 76 15,675 15,675 - - 
บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด 25 ลานบาท 25 ลานบาท 97 97 24,250 24,250 - - 

รวม     4,020,713 3,920,713 590,000 1,000,000 

หัก: คาเผ่ือการดอยคา     (359,376) (159,376)   
สุทธิ     3,661,337 3,761,337   
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 ในระหวางปปจจุบัน มีรายการสําคัญเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

 1. ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด ไดเพิ่มทุนจํานวน 100     
ลานบาท และบริษัทฯไดลงทุนในหุนเพิ่มทุนท้ังหมดดังกลาว 

 2. ในเดือนเมษายน 2554 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดลงทุนใน
สัดสวนรอยละ 49 ของทุนท่ีชําระแลวของบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด (มาเลเซีย) ซ่ึงเปน
บริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศมาเลเซีย เปนจํานวนเงิน 0.25 ลานริงกิตมาเลเซีย 

 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทยอยแปดแหงท่ีรวมอยูใน    
งบการเงินรวมนี้ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน มียอดสินทรัพยรวมและรายไดรวมดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สินทรัพยรวม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 

รายไดรวมสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2554 2553 2554 2553 

บริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จํากัด  
   (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) 

 
101 

 
134 

 
1,066 

 
1,513 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด     
   (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 968 593 870 758 
บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 80 76 4 3 
บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 89 74 38 36 
บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด 193 124 400 381 
บริษัท เอ แม็คช่ัน จํากัด 15 13 - - 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 138 264 55 409 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด – มาเลเซีย     
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.) 290 238 568  744 

รวม 1,874 1,516 3,001 3,844 

 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของบริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด บริษัท เออีอารพี จํากัด 
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด ซ่ึงรวมอยูใน      
งบการเงินรวมสําหรับปดังกลาวจัดทําข้ึนโดยฝายบริหารและยังไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของ
บริษัทดังกลาว 
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15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 2554 2553 

เงินลงทุนเผื่อขาย   
ตราสารทุนในความตองการของตลาด 160,666 160,666 
คาเผื่อการปรับมูลคา (78,316) (86,269) 
รวม 82,350 74,397 

16. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

     อาคารระหวาง
กอสราง 

เครื่องจักรและ 

 

  อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณโรงงาน  
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ และอุปกรณ ระหวางผลิต/  
 ท่ีดิน อาคาร โรงงาน สํานักงาน ติดต้ัง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2553 645,175 1,525,034 5,828,774 216,239 934,857 9,150,079 
ซื้อเพิ่ม 3,178 20,028 134,394 37,005 867,547 1,062,152 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (493) (43,462) (97,070) (27,600) (8,656) (177,281) 
โอนเขา (ออก) - 279,018 561,518 3,339 (823,483) 20,392 
ดอกเบ้ียจายท่ีถือเปนตนทุน - - - - 1,617 1,617 
ซื้อบริษัทยอยระหวางป - 2,201 26,514 2,598 - 31,313 
รายการปรับปรุงระหวางป - (21,015) (2,235) - - (23,250) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (2,487) (24,330) (723) - (27,540) 
31 ธันวาคม 2553 647,860 1,759,317 6,427,565 230,858 971,882 10,037,482 
ซื้อเพิ่ม 33,850 23,601 132,394 43,513 1,103,104 1,336,462 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - (27,624) (41,388) (25,858) (15,876) (110,746) 
โอนเขา (ออก) 18,598 149,265 1,291,604 2,038 (1,144,525) 316,980 
ดอกเบ้ียจายท่ีถือเปนตนทุน - - - - 12,676 12,676 
ซื้อบริษัทยอยระหวางป - - - 974 - 974 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 3,859 39,897 2,575 1,389 47,720 
31 ธันวาคม 2554 700,308 1,908,418 7,850,072 254,100 928,650 11,641,548 
คาเสื่อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2553 - 443,094 3,566,715 156,267 - 4,166,076 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 69,241 326,081 23,422 - 418,744 
คาเสื่อมราคาสําหรับ       
   สวนท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย - (21,468) (80,469) (15,226) - (117,163) 
ซื้อบริษัทยอยระหวางป - 1,021 20,345 2,592 - 23,958 
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รายการปรับปรุงระหวางป - (3,663) (327) - - (3,990) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (1,459) (9,089) (592) - (11,140) 
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
     อาคารระหวาง

กอสราง 
เครื่องจักรและ 

 

  อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณโรงงาน  
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ และอุปกรณ ระหวางผลิต/  
 ท่ีดิน อาคาร โรงงาน สํานักงาน ติดต้ัง รวม 

31 ธันวาคม 2553 - 486,766 3,823,256 166,463 - 4,476,485 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 74,885 342,047 24,619 - 441,551 
คาเสื่อมราคาสําหรับ       
   สวนท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย - (20,287) (28,871) (14,215) - (63,373) 
ซื้อบริษัทยอยระหวางป - - - 332 - 332 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - 2,585 15,904 1,545 - 20,034 
31 ธันวาคม 2554 - 543,949 4,152,336 178,744 - 4,875,029 
คาเผื่อการดอยคา       
1 มกราคม 2553 - - 8,695 - - 8,695 
บันทึกเพิ่มขึ้นระหวางป - - 5,570 - - 5,570 
31 ธันวาคม 2553 - - 14,265 - - 14,265 
บันทึกเพิ่มขึ้นระหวางป - 39,226 138,054 1,087 964 179,331 
ลดลงระหวางป - - (5,485) - - (5,485) 
31 ธันวาคม 2554 - 39,226 146,834 1,087 964 188,111 
มูลคาสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2553 647,860 1,272,551 2,590,044 64,395 971,882 5,546,732 
31 ธันวาคม 2554 700,308 1,325,243 3,550,902 74,269 927,686 6,578,408 
คาเสื่อมราคาสําหรับป     
2553  418,744 
2554  441,551 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     อาคารระหวาง

กอสราง 
เครื่องจักรและ 

 

  อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณโรงงาน  
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ และอุปกรณ ระหวางผลิต/  
 ท่ีดิน อาคาร โรงงาน สํานักงาน ติดต้ัง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2553 110,957 172,815 486,594 55,535 606,094 1,431,995 
ซื้อเพิ่ม - 13,663 11,169 10,083 161,154 196,069 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (880) (5,371) - (6,251) 
โอนเขา (ออก) - 277,725 1,337 553 (279,626) (11) 
ดอกเบ้ียจายท่ีถือเปนตนทุน - - - - 1,463 1,463 
31 ธันวาคม 2553 110,957 464,203 498,220 60,800 489,085 1,623,265 
ซื้อเพิ่ม 33,850 2,256 42,481 11,221 301,858 391,666 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (4,338) (2,098) (6,436) 
โอนเขา (ออก) 18,599 9,664 582,527 73 (572,809) 38,054 
ดอกเบ้ียจายท่ีถือเปนตนทุน - - - - 986 986 
31 ธันวาคม 2554 163,406 476,123 1,123,228 67,756 217,022 2,047,535 
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     อาคารระหวาง
กอสราง 

เครื่องจักรและ 

 

  อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณโรงงาน  
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ และอุปกรณ ระหวางผลิต/  
 ท่ีดิน อาคาร โรงงาน สํานักงาน ติดต้ัง รวม 

คาเสื่อมราคาสะสม       
1 มกราคม 2553 - 101,835 314,735 48,001 - 464,571 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 23,368 28,102 5,874 - 57,344 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย       
   /ตัดจําหนาย - - (880) (5,338) - (6,218) 
31 ธันวาคม 2553 - 125,203 341,957 48,537 - 515,697 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 23,911 41,246 6,500 - 71,657 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย       
   /ตัดจําหนาย - - - (4,296) - (4,296) 
31 ธันวาคม 2554 - 149,114 383,203 50,741 - 583,058 
คาเผื่อการดอยคา       
1 มกราคม 2553 - - - - - - 
31 ธันวาคม 2553 - - - - - - 
บันทึกเพิ่มระหวางป - 5,536 47,323 805 - 53,664 
31 ธันวาคม 2554 - 5,536 47,323 805 - 53,664 
มูลคาสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2553 110,957 339,000 156,263 12,263 489,085 1,107,568 
31 ธันวาคม 2554 163,406 321,473 692,702 16,210 217,022 1,410,813 

คาเสื่อมราคาสําหรับป      
2553  57,344 
2554  71,657 

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 กลุมบริษัทไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคา
ทุนของโครงการจํานวน 15 ลานบาท และ 2 ลานบาท ตามลําดับ โดยคํานวณจากอัตราการต้ังข้ึนเปน
ทุนในอัตรารอยละ 3.3 และรอยละ 3.4 ตามลําดับ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของเคร่ืองจักร ยานพาหนะและอุปกรณซ่ึงไดมา
ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 113 ลานบาท (2553: 7 ลาน
บาท) 

 บริษัทยอยบางแหงไดนําท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงานมูลคาสุทธิตาม
บัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 494 ลานบาท ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคาร 
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17. สิทธิการเชา 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 2553 
ราคาทุน 215,255 138,388 
คาตัดจําหนายสะสม (27,080) (20,847) 
คาเผ่ือการดอยคาสะสม (3,099) - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 2,606 601 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 187,682 118,142 

 การกระทบยอดมูลคาสิทธิการเชาสําหรับป 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 2553 
มูลคาตามบัญชีตนป 118,142 122,306 
ซ้ือสินทรัพย  76,265 - 
คาตัดจําหนาย (6,232) (4,765) 
คาเผ่ือการดอยคา (3,099) - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 2,606 601 
มูลคาตามบัญชีปลายป 187,682 118,142 

 บริษัทยอยไดนําสิทธิการเชาท่ีดินซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 109 
ลานบาท (2553: 112 ลานบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคาร 
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18. คาความนยิม 
(หนวย: ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี              
 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

คาความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอย:   
บริษัท อาปโก อมตะ จํากดั 230 230 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากดั (มหาชน) 1,152 1,152 
บริษัทอ่ืน ๆ 5 5 
รวม 1,387 1,387 
หัก: คาเผ่ือการดอยคา (300) (100) 
สุทธิ 1,087 1,287 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯไดทําการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิสวนใหญของบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการ
เรียกชดเชยภายใตหัวเร่ืองการใหคํารับรองและการรับประกันในสัญญาซ้ือขายหุนจากกลุมผูถือหุน
รายใหญเดิมเพื่อชดเชยมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยท่ีปรับปรุง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯไดรับรูขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมของเงินลงทุนใน
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมจํานวน 200 ลานบาท โดยประเมินจากประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตของบริษัทยอยในสถานการณปจจุบันโดยใชอัตราคิดลด
กอนภาษีประมาณรอยละ 9.3 และคาตัวแปรทางการเงินซ่ึงจัดทําโดยบุคคลภายนอกและการ
คาดการณการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตโดยผูบริหาร อยางไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต
อาจตางออกไป ข้ึนอยูกับสถานการณทางเศรษฐกิจในอนาคต 

19. สินทรัพยไมมีตัวตน 

 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดดังนี ้
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร 

ตนทุนการ
พัฒนาผลิตภณัฑ รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 95,707 48,364 144,071 
โอนเขา 2,417 - 2,417 
ซ้ือในระหวางป 3,995 7,152 11,147 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 102,119 55,516 157,635 
โอนเขา 4,859 - 4,859 
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ซ้ือในระหวางป 2,899 600 3,499 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 109,877 56,116 165,993 
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร 

ตนทุนการ
พัฒนาผลิตภณัฑ รวม 

คาตดัจําหนายสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 38,997 10,794 49,791 
โอนเขา 639 - 639 
คาตัดจําหนาย 10,231 3,296 13,527 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 49,867 14,090 63,957 
คาตัดจําหนาย 10,964 3,968 14,932 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 60,831 18,058 78,889 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 49,046 38,058 87,104 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  52,252 41,426 93,678 

(หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 
คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร 

ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 57,076 
ซ้ือในระหวางป 203 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553  57,279 
ซ้ือในระหวางป 528 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 57,807 

คาตดัจําหนายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 21,621 
คาตัดจําหนาย 5,151 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 26,772 
คาตัดจําหนาย 5,186 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 31,958 
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(หนวย: พันบาท) 

 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 

คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 25,849 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553  30,507 

20. สินทรัพยท่ีไมใชในการดําเนนิงาน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 2553 
ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 47,200 47,200 
หัก: คาเส่ือมราคาสะสม (869) (869) 
 คาเผ่ือการดอยคาสะสม (1,331) (1,331) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี 45,000 45,000 

21. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

 (หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย   
 (รอยละตอป) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2554 2553 2554 2553 
เจาหนี้ทรัสตรีซีท ตนทุนเงินทุนของ

ธนาคารบวก 0.75% 
และ 2.5% 

118,038 70,448 - - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 2.30% - 7.25% 820,242 606,897 560,444 398,000 

รวม 938,280 677,345 560,444 398,000 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารคํ้าประกันโดยการ
จํานองเคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงานและสินคาคงเหลือบางสวนของบริษัทยอย การจํานําสิทธิ     
การเชาท่ีดินของบริษัทยอย และคํ้าประกันโดยกรรมการของกลุมบริษัท และโดยบริษัทฯและ    
บริษัทยอย 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคารคํ้าประกันโดยการ
จํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางบางสวนของบริษัทยอย การจํานําสิทธิการเชาท่ีดิน เคร่ืองจักรและ
อุปกรณโรงงานและสินคาคงเหลือบางสวนของบริษัทยอย และคํ้าประกันโดยกรรมการของกลุม
บริษัทและโดยบริษัทฯและบริษัทยอย 

22. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 295,262 191,205 22,264 110,432 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 1,075,045 1,743,101 314,874 424,557 

เงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวของกัน - 3,903 15,729 717 
เจาหน้ีคาหุนกิจการที่เก่ียวของกัน 4,500 - 28,878 24,378 
ดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 4,473 63,639 
เจาหน้ีเงินประกันงานกอสราง 13,793 13,540 13,540 13,540 
เจาหน้ีคาซื้อเครื่องจักร - กิจการที่เก่ียวของกัน 4,044 3,921 4,044 - 
เจาหน้ีคาซื้อเครื่องจักร - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 329,702 135,487 176,659 21,022 

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เก่ียวของกัน 4,659 14,994 2,400 1,800 
อื่น ๆ 169,983 86,261 15,440 17,305 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 1,896,988 2,192,412 598,301 677,390 

23. เงินกูยืมระยะยาว 
 (หนวย: พันบาท) 

วงเงินกู อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) การชําระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2554 2553 2554 2553 
1 THBFIX+0.65 ตอป ชําระคืนเปนงวดทุก 3 เดือน งวดละ 75 

ลานบาท เร่ิมตั้งแตเดือนธันวาคม 2551 
ถึงเดือนกันยายน 2555 

225,000 525,000 225,000 525,000 

2 MLR - 1.9 ตอป ชําระคืนเงินตนเปนรายเ ดือนภายใน
ระยะเวลา 5 ป เร่ิมงวดแรกเดือนเมษายน 
2554 

339,700 - 339,700 - 

3 Fixed deposit + 2.25 ตอป ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือนจํานวน 60 
งวด งวดละ 6.7 ลานบาท เร่ิมงวดแรก
เดือนธันวาคม 2551 

152,100 232,500 152,100 232,500 

4 อัตราที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยท่ี
กําหนดโดยธนาคารในประเทศ 

ชําระคืนเงินตนทุกส้ินเดือนรวมท้ังส้ิน 
180 งวด เร่ิมงวดแรกเดือน 

147,860 93,890 - - 

  มาเลเซียลบรอยละ 1.5 ตอป  มีนาคม 2551     
5 LIBOR + 3.0 ตอป และอัตราท่ี

อางอิงกับอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนด
โดยธนาคารแหงหนึ่งในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือนท้ังส้ิน 34 
เดือน เร่ิมงวดแรกเดือนตุลาคม 2552 

- 16,996 - - 
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(หนวย: พันบาท) 
วงเงินกู อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) การชําระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2554 2553 2554 2553 
6 THBFIX + 3.5 ตอป ชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาสงวดละ 20 

ลานบาท จากเดือนกรกฎาคม 2552 ถึง
เดือนเมษายน 2553 และงวดละ 40 ลาน
บาท จากเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือน
เมษายน 2555 

80,000 240,000 80,000 240,000 

7 FDR + 2.88 ตอป และ ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือนจํานวน 1,880,000 1,617,000 1,880,000 1,617,000 
 FDR + 3.3 ตอป  60 งวด เร่ิมงวดแรกเดือนมกราคม 2554     
8 MLR - 1.75 ตอป ชําระคืนเปนรายไตรมาสภายในระยะ 1,079,350 893,000 1,079,350 893,000 
   เวลา 5 ป เร่ิมงวดแรกเดือนมีนาคม 2554     
9 MLR ตอป ชําระคืนตามงวดถึงเดือนธันวาคม 2554 448 1,798 - - 

10 อัตราท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบ้ียพีบี
โอซี (อัตราดอกเบ้ียอางอิงของ 

ชําระคืนเปนรายไตรมาสภายในระยะเวลา 
3 ป เร่ิมงวดแรกเดือนธันวาคม 2555 

108,456 - - - 

  รั ฐ บ า ลป ระ เท ศส า ธ า รณ รั ฐ
ประชาชนจีน) 

  
    

รวม   4,012,914 3,620,184 3,756,150 3,507,500 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชาํระภายในหนึง่ป  (840,887) (729,333) (832,600) (705,050) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 3,172,027 2,890,851 2,923,550 2,802,450 

 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯคํ้าประกันโดยบริษัทยอย และเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอย              
คํ้าประกันโดยการจํานําสิทธิการเชาท่ีดินและเคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงานบางสวนของบริษัทยอย
คํ้าประกันโดยบริษัทฯ บริษัทยอยและกรรมการของบริษัทฯ 

 สัญญาเงินกูยืมไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอหามในการใหกูยืม ยกเวน
การใหกูยืมแกบริษัทในเครือ และการรักษาอัตราสวนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนใหเปนไปตามสัญญา เปนตน 

24. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 118,924 7,503 17,169 - 
หัก : ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (8,373) (772) (1,113) - 
รวม 110,551 6,731 16,056 - 
หัก : สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (41,519) (1,732) (6,165) - 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนท่ีถึง
กําหนดชําระภายในหน่ึงป 69,032 4,999 9,891 - 
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 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเชาเคร่ืองจักรและยานพาหนะใชใน
การดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 5 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญา 
เชาการเงิน ดังนี้ :- 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตองจาย
ทั้งส้ินตามสัญญาเชาการเงิน 46,433 72,491 118,924 6,861 10,308 17,169 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการ
ตัดบัญชี                                              (4,914) (3,459) (8,373) (696) (417) (1,113) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันตํ่าที่
ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชา
การเงิน 41,519 69,032 110,551 6,165 9,891 16,056 

25. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 แสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
ผลประโยชนของพนักงานโดยปรับกับกําไรสะสมตนป 

 (หมายเหตุ 5) 65,057 21,810 
ตนทุนบริการในปจจุบัน  6,649 1,517 
ตนทุนดอกเบ้ีย 2,384 692 
ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (656) - 
ยอดคงเหลือปลายป 73,434 24,019 

 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในกําไรหรือขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2554 จํานวน 9 ลานบาท 
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 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วนัประเมินสรุปไดดังนี ้

 

 

งบการเงินรวมและ     
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (รอยละตอป) 
อัตราคิดลด  4.1% 

อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  6.0% 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน  0% - 17.0% 

26. หุนบุริมสิทธิ 

 หุนบุริมสิทธิของบริษัทฯมีสิทธิดังตอไปนี้: 

1. มีสิทธิแปลงเปนหุนสามัญไดในอัตราสวนเทากับหนึ่งหุนบุริมสิทธิตอหนึ่งหุนสามัญ เม่ือพน
กําหนดสามปนับแตวันออกหุนบุริมสิทธิ 

2. มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
3. หุนบุริมสิทธิเปนชนิดไมสะสมเงินปนผล แตมีสิทธิรับเงินปนผลเชนเดียวกับผูถือหุนสามัญ 
4. ในกรณีท่ีมีการเลิกบริษัทฯ ภายหลังจากที่ไดมีการชําระหนี้หรือกันเงินเพื่อชําระหนี้ท้ังหมด

ใหแกเจาหนี้ของบริษัทฯแลว การแบงทรัพยสินคงเหลือระหวางผูถือหุนใหเปนไปตามลําดับ
ดังนี้ 

ก) หุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับคืนทุนกอนผูถือหุนสามัญในอัตรารอยละ 75 ของราคาเสนอขายหุน
บุริมสิทธิ ในกรณีท่ีทรัพยสินคงเหลือหลังการจายชําระหนี้หรือกันเงินเพื่อชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้ของบริษัทฯไมเพียงพอสําหรับการจัดสรรดังกลาว ใหจัดสรรทรัพยสินคงเหลือท้ังหมด
แกผูถือหุนบุริมสิทธิในจํานวนเทา ๆ กันตามสัดสวนจํานวนหุนบุริมสิทธิท่ีผูถือหุนบุริมสิทธิ
แตละรายถืออยู 

ข) ในกรณีท่ีมีทรัพยสินคงเหลือภายหลังการจัดสรรตาม ก) ใหจัดสรรสวนท่ีเหลือแกผูถือหุน
บุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญในจํานวนเทาๆ กัน ตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนบุริมสิทธิและ    
ผูถือหุนสามัญถืออยู 
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27. เงินปนผล 

 
อนุมัติโดย 

จํานวนเงินปนผลจาย 
(พันบาท) 

เงินปนผลจายตอหุน 
(บาท) 

เงินปนผลประจําป 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันที่   
26 เมษายน 2554 56,463 0.21 

เงินปนผลระหวางกาลของป 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
เม่ือวันที่ 15 สิงหาคม 2554 43,020 0.16 

  99,483 0.37 

เงินปนผลระหวางกาลของป 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ
เม่ือวันที ่13 สิงหาคม 2553 69,907 0.26 

28. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน     
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

29. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น
ของพนักงาน 1,234,531 924,798 206,740 159,275 

คาเสื่อมราคา 421,056 418,744 71,627 57,345 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 329,063 5,570 - - 
คาตัดจําหนาย 22,127 18,292 5,186 5,151 
สํารองการรับประกันสินคา 8 (1,479) - - 
ความเสียหายจากอุทกภัย 301,828 - 1,000 - 
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน 53,678 35,779 3,873 4,096 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 4,431,694 5,702,802 632,309 781,178 
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงาน
ระหวางทํา 148,588 (57,191) 66,822 (48,622) 
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 ในเดือนตุลาคม 2554 ไดเกิดอุทกภัยอยางรายแรงในประเทศไทย โดยน้ําไดเขาทวมพื้นท่ีต้ังของ
โรงงานและสํานักงานของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวมบางแหง ทําใหบริษัทดังกลาวหยุดการ
ผลิตช่ัวคราว บริษัทฯและบริษัทยอยไดสํารวจมูลคาความเสียหายเบื้องตนและบันทึกผลขาดทุนจาก
ความเสียหายจากเหตุการณดังกลาวรวมเปนเงิน 302 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดรับเงินชดเชย
ความเสียหายงวดแรกเปนจํานวนเงิน 200 ลานบาทในเดือนธันวาคม 2554 และไดรับรูเงินชดเชยท่ี
ไดรับดังกลาวในสวนของกําไรหรือขาดทุนในปปจจุบัน 

30. การสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตช้ินสวนโลหะ
ปมข้ึนรูป ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1470(2)/2546 และ 2172(2)/2551 เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 
2546 และ 15 ธันวาคม 2551 ตามลําดับ ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาว
รวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการ
สงเสริมเปนระยะเวลา 7 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น (วันท่ี 5 สิงหาคม 2547 
และ 19 พฤษภาคม 2554 ตามลําดับ) และไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการ
สงเสริมการลงทุนซ่ึงไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี 

 รายไดของบริษัทฯสําหรับปจําแนกตามกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริม         
การลงทุนสามารถสรุปไดดังนี้: - 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 

 กิจการท่ีไดรับ กิจการท่ีไมได  กิจการท่ีไดรับ กิจการท่ีไมได  
 การสงเสริม รับการสงเสริม รวม การสงเสริม รับการสงเสริม รวม 

รายไดจากการขายและบริการ       
ในประเทศ 210,476 1,126,413 1,336,889 227,592 1,525,813 1,753,405 
สงออก - 276,787 276,787 - 3,240 3,240 

รวม 210,476 1,403,200 1,613,676 227,592 1,529,053 1,756,645 
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 บริษัทยอยบางแหงไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สิทธิประโยชนท่ี
สําคัญบางประการสามารถสรุปไดดังตอไปนี้: - 

 การยกเวนภาษีเงินได การยกเวนภาษีเงินได การยกเวนภาษีเงินได 
 นิติบุคคลสําหรับ นิติบุคคลสําหรับ นิติบุคคลสําหรับ 
 กําไรสุทธิเปนเวลา 3 ป กําไรสุทธิเปนเวลา 7 ป กําไรสุทธิเปนเวลา 8 ป 
 นับจากวันที่ นับจากวันที่ นับจากวันท่ี 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด    
การผลิตช้ินสวนยานพาหนะ - 16 พฤศจิกายน 2549 - 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด    
การผลิตช้ินสวนยานพาหนะ - - ยังไมไดเร่ิมใชสิทธติามบัตร 

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด    
กิจการซอฟตแวร - - 1 มกราคม 2553 

บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน)    
การผลิตช้ินสวนพลาสติก ยังไมไดเร่ิมใชสิทธติามบัตร - - 
การผลิตถังนํ้ามันพลาสติกสําหรับยานพาหนะ - - 10 มิถุนายน 2552 

บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด    
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร - - 4 มกราคม 2553 

บริษัท อาปโก สตรคัเจอรัล โปรดักส จาํกัด    
การผลิตช้ินสวนยานพาหนะ - ยังไมไดเร่ิมใชสิทธติามบัตร - 

บริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด    
การผลิตช้ินสวนโลหะขึ้นรูป - ยังไมไดเร่ิมใชสิทธติามบัตร - 

บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด    
การผลิตช้ินสวนโลหะขึ้นรูป - 21 ธันวาคม 2553 - 

31. กําไรตอหุน 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของ
บริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูใน
ระหวางป 

 ไมมีการคํานวณจํานวนของหุนสามัญเทียบเทาท่ีบริษัทฯอาจตองออกสําหรับหุนบุริมสิทธิแปลง
สภาพสําหรับป เนื่องจากราคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพสูงกวามูลคายุติธรรมของหุน
สามัญ 
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32. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบางแหงและพนักงานของบริษัทดังกลาวไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุมบริษัทและพนักงานจายสมทบ
กองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 2-4 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้จะถูกจาย
ใหแกพนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของกลุมบริษัท ในระหวางป 2554 
กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท (2553: 10 ลานบาท) 

33. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

33.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

ก. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนจํานวนเงินประมาณ 39 ลานบาท 12 ลาน
เรนมินบิจีน และ 1 ลานริงกิตมาเลเซีย รวมเปนเงินประมาณ 116 ลานบาท ท่ีเกี่ยวของกับการ
ซ้ือท่ีดิน การกอสรางอาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจักรจากบุคคลภายนอก 

ข. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนท่ียังไมเรียกชําระใน
บริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 94 ลานบาท 

33.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและอุปกรณและ
สัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 15 ป 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมไดดังนี้ 

 
จายชําระภายใน 

ลานบาท 

1 ป 20 
1 ถึง 5 ป 35 
มากกวา 5 ป 21 
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33.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาใหบริการระยะยาว 

 บริษัทยอยสองแหงไดทําสัญญาความชวยเหลือทางดานเทคนิค “Technical Assistant Agreement” กับ
บริษัทในประเทศญี่ปุนและประเทศเยอรมนี โดยภายใตเง่ือนไขตามสัญญา บริษัทยอยตองจาย
คาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาตอยอดขายสินคาบางชนิด สัญญานี้มีผลบังคับถึงป 2556 และ 
2560 ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทฯไดทําสัญญาความชวยเหลือทางดานเทคนิค “Cooperation 
Agreement” กับบริษัทแหงหนึ่งในประเทศเยอรมนี โดยภายใตเง่ือนไขตามสัญญา บริษัทฯตองจาย
คาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาตอยอดขายช้ินสวนประกอบถังน้ํามันรถยนต (Tank sender) 
สัญญานี้มีอายุสัญญา 1 ป แตตออายุอัตโนมัติปตอปหลังจากส้ินสุดสัญญา และบริษัทฯและบริษัทยอย
แหงหนึ่งไดทําสัญญาบริการกับบริษัทบางแหง โดยภายใตเง่ือนไขตามสัญญา บริษัทฯตองจาย
คาธรรมเนียมตามอัตราท่ีระบุในสัญญาตอยอดขายช้ินสวนบางชนิดท่ีขายใหกับลูกคาของบริษัทฯและ
บริษัทยอย สัญญานี้มีผลบังคับตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคาชนิดดังกลาวใหแกลูกคา ซ่ึงในระหวางป 
2554 กลุมบริษัทมีคาธรรมเนียมภายใตสัญญาขางตนเปนจํานวนเงินประมาณ 37 ลานบาท (2553: 28 
ลานบาท) 

33.4 การค้ําประกัน 

ก. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทยอยในวงเงิน     
15 ลานบาท 92 ลานเรนมินบิจีน และ 12 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

ข. ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุม
บริษัทเหลืออยูเปนจํานวน 73 ลานบาท 0.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.2 ลานริงกิต
มาเลเซีย ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุมบริษัท ซ่ึง
ประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวน 49 ลานบาท 
และ 0.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆจํานวน 24 ลานบาท 
และ 0.2 ลานริงกิตมาเลเซีย 

34. คดีฟองรอง 

 ในปลายป 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งซ่ึงบริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 60 ถูกฟองเรียกคาเสียหายเนื่องจาก
การละเมิดลิขสิทธ์ิเกี่ยวกับขอมูลแผนท่ีนําทางเปนจํานวนเงินประมาณ 450 ลานบาท ซ่ึงคดียังอยู
ระหวางการพิจารณาของศาล 

35. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 กลุมบริษัทดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณสําหรับใชผลิตยานยนต 
และจําหนายรถยนตและบริการซอมรถยนต และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรคือในประเทศ
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ไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ของกลุมบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มีดังตอไปนี้: - 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ สวนงานธุรกิจจําหนายรถยนต การตัดรายการบัญช ี   
 สําหรับใชผลิตยานยนต และบริการซอมรถยนต ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
รายไดจากภายนอก         
 ประเทศไทย 6,616 7,497 1,256 863 - - 7,872 8,360 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 865 754 - - - - 865 754 
 ประเทศมาเลเซีย 6 - 1,613 2,230 - - 1,619 2,230 
รายไดระหวางสวนงาน 1,002 1,080 27 19 (1,029) (1,099) - - 

รายไดท้ังส้ิน 8,489 9,331 2,896 3,112 (1,029) (1,099) 10,356 11,344 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 674 735 167 166 (77) (72) 764 829 
รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:         
     รายไดอื่น       430 414 
     คาใชจายในการขาย       (210) (198) 
     คาใชจายในการบริหาร       (868) (477) 
     ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย       (329) - 
     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม      154 136 
     คาใชจายทางการเงิน       (239) (176) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (94) (134) 
     สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมี         
        อํานวจควบคุมของบริษัทยอย       2 (37) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป       (390) 357 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ         
 ประเทศไทย 5,622 4,797 188 195 147 218 5,957 5,210 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 457 272 - - (3) (3) 454 269 
 ประเทศมาเลเซีย - - 167 68 - - 167 68 
สินทรัพยอื่น         
 ประเทศไทย 6,745 7,796 184 235 (2,801) (2,812) 4,128 5,219 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 814 565 - - (224) (166) 590 399 
 ประเทศมาเลเซีย - - 280 324 (55) (15) 225 309 

รวมสินทรัพย 13,638 13,430 819 822 (2,936) (2,778) 11,521 11,474 

 กลุมบริษัทใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 8 

36. เคร่ืองมือทางการเงิน 

36.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของกลุมบริษัทตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การ
แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงินลงทุน เจาหนี้การคา เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะส้ัน 
และเงินกูยืมระยะยาว กลุมบริษัทมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 
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 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 กลุมบริษัทมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและเงินใหกูยืม ฝายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้น  
กลุมบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือดังกลาว         
อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยอยบางแหงมีลูกคารายหลักเพียงรายเดียว ทําใหมีความเส่ียงจากการ
กระจุกตัวของลูกหนี้ของบริษัทยอยดังกลาว 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินใหกูยืม         
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมท่ีมีดอกเบ้ีย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารดังตอไปนี้ 

มูลคาตามสัญญา อัตราดอกเบ้ียรบั อัตราดอกเบ้ียจาย วันท่ีครบกําหนดของสัญญา 
ลานบาท    

225 THBFIX บวกรอยละ 0.65 คงท่ีรอยละ 4.77 28 กันยายน 2555 
40 THBFIX บวกรอยละ 3.5 คงท่ีรอยละ 5.97 30 เมษายน 2555 

300 คงท่ีรอยละ 4.77 6M Deposit Index 
บวกรอยละ 3.19 

6 กุมภาพันธ 2555 

376 FDR บวกรอยละ 3.3 คงท่ีรอยละ 5.65 30 ธันวาคม 2558 
380 MLR ลบรอยละ 1.75 คงท่ีรอยละ 5.33 30 ธันวาคม 2558 
393 MLR ลบรอยละ 1.75 คงท่ีรอยละ 5.98 30 ธันวาคม 2558 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 กลุมบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาและซ้ือ
เคร่ืองจักรเปนเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินซ่ึงกลุมบริษัทพิจารณา    
เห็นวาเหมาะสมในการบริหารความเส่ียง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

   อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ 
สกุลเงิน จํานวนท่ีซ้ือ จํานวนท่ีขาย จํานวนท่ีซ้ือ จํานวนท่ีขาย 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 5.5 31.4 30.4 - 31.1 
ยูโร 0.6 - 40.9 - 41.3 - 
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36.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีขาดทุนท่ียังไมรับรูจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนจํานวนเงิน 8.4 ลานบาท 

 นอกจากตราสารอนุพันธท่ีกลาวขางตน สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัด
อยูในประเภทระยะส้ัน เงินใหกูยืมและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด 
กลุมบริษัทจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันหรือจายชําระ
หนี้สินในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการ
วัดมูลคาท่ีเหมาะสม 

37. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2554 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.81:1 (2553: 1.49:1) และเฉพาะบริษัท
มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.21:1 (2553: 1.23:1) 

38. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการใน
งบการเงินตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 2 และผลจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหมและฉบับ
ปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 3 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการใน  
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการ
บัญชีในปปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงานไว 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2555 

 


