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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายแม่พิมพ ์อุปกรณ์จบัยึด และช้ินส่วน

โลหะสําหรับรถยนต์ ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 99 หมู่ท่ี 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 

ตาํบลบา้นเลน อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย

แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 

2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน   อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัฯ     

บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั ผลิตช้ินส่วนโลหะสาํหรับใชผ้ลิตรถยนต ์ ไทย 100 100 

บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั วจิยัและพฒันาดา้นวศิวกรรมยานยนต ์ ไทย 100 100 

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายและบริการซ่อมรถยนต ์ ไทย 100 100 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายและบริการซ่อมรถยนต ์ ไทย 100 100 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั ผลิตช้ินส่วนประกอบรถยนต ์ ไทย 100 100 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั ออกแบบและผลิตแม่พิมพช้ิ์นส่วนรถยนต์

และอุปกรณ์จบัยดึในการประกอบรถยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั ผลิตอุปกรณ์ระบบนาํทางของรถยนตแ์ละ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไทย 60 60 
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  จดัตั้งข้ึนใน   อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั อาปิโก เซ่ียงไฮ ้จาํกดั 

 (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 

ใหบ้ริการตีกลึงอะไหล่ช้ินส่วนรถยนต ์ สาธารณรัฐ 

 ประชาชนจีน 

100 100 

บริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จาํกดั 

(Tenaga Setia Resources SDN. BHD.)      

จาํหน่ายรถยนตแ์ละบริการซ่อมรถยนต ์ มาเลเซีย 49 49 

บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ 

ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (Kunshan Chaitai-

Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 

ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนรถยนต ์ สาธารณรัฐ 

 ประชาชนจีน 

100 100 

บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอี ลิมิเตด็ ลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 100 100 

 (AAPICO Investment Pte. Ltd.)     

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 100 100 

บริษทั อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ผลิตช้ินส่วนรถยนต ์ ไทย 51 51 

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ ผลิตช้ินส่วนโลหะสาํหรับใชผ้ลิตรถยนต ์ ไทย 100 100 

 จาํกดั     

บริษทั เอ แมค็ชัน่ จาํกดั พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไทย 51 51 

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั - มาเลเซีย จาํหน่ายรถยนตแ์ละบริการซ่อมรถยนต ์ มาเลเซีย 49 49 

   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)      

บริษทั อาปิโก เทคโนโลย ีจาํกดั ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินงาน ไทย 51 51 

บริษทั เออีอาร์พี จาํกดั เป็นท่ีปรึกษาและใหค้าํแนะนาํดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ไทย 88 88 

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตช้ินส่วนและส่วนประกอบยานยนต ์ ไทย 76 76 

บริษทั ดงเฟิง คอมเมอร์เชียล วฮีีเคิล จาํกดั ยงัไม่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการ ไทย 97 97 

     อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 

ของการถือหุน้ 

(โดยทางออ้ม) 

   2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     

บริษทั เอเบิล ไอทีเอส พีทีอี ลิมิเตด็ (Able 

ITS Pte. Ltd.) (ถือหุน้โดยบริษทั อาปิ

โก ไอทีเอส จาํกดั ร้อยละ 100) 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน สิงคโปร์ 60 60 

บริษทั อาปิโก แจค็สปีด จาํกดั (ถือหุน้โดย

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั 

ร้อยละ 60) 

ผลิตช้ินส่วนประกอบรถยนต ์ ไทย 60 60 

บริษทั อาปิโก พลาสติก จาํกดั (มหาชน) 

(ถือหุน้โดยบริษทั  อาปิโก ฟอร์จจ้ิง 

จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 100) 

ผลิตและรับจา้งผลิตช้ินส่วนพลาสติก ไทย 100 100 
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     อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึนใน

ประเทศ 

ของการถือหุน้ 

(โดยทางออ้ม) 

   2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง เอสดีเอน็ บีเอช

ดี (AAPICO Engineering SDN. BHD.) 

(ถือหุน้โดยบริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอส

เซส จาํกดั ร้อยละ 49 และบริษทั นิวเอ

ร่า เซลส์ จาํกดั – มาเลเซีย ร้อยละ 51) 

ลงทุนในบริษทัอ่ืน มาเลเซีย 49 49 

บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั (มาเลเซีย) 

(AAPICO ITS Co. SDN. BHD.) (ถือ

หุน้โดยบริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั 

ร้อยละ49) 

ผลิตอุปกรณ์ระบบนาํทางของรถยนตแ์ละ

อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

มาเลเซีย 29 29 

บริษทัฯถือว่าบริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จาํกดั บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั - มาเลเซีย 

บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง เอสดีเอน็ บีเอชดี และบริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั (มาเลเซีย) เป็น

บริษทัยอ่ยเน่ืองจากบริษทัดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบริษทัฯ 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ

บริษทัฯ 

ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบงัคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

 ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

 ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ

การเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์

หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด   

ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ

การเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 30/2555 – 34/2555 ซ่ึงลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ให้ใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความ

มาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญา

เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอน

และการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 การตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 ไม่

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษทัฯ ส่วนการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 อยู่

ระหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้ซ่ึงยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

4. การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชี 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยแห่งหน่ึงเปล่ียนวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์โรงงานบาง

ประเภทซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวนประมาณ 360 ลา้นบาท จากวิธีเส้นตรงเป็นวิธียอดคงเหลือ

ลดลงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 ปี เพ่ือสะทอ้นถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป 

บริษทัยอ่ยดงักล่าวรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีโดยใชว้ิธีเปล่ียนทนัที

เป็นตน้ไป ผลจากการเปล่ียนวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาดงักล่าวทาํให้มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และกาํไรรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัลดลงเป็น

จาํนวน 88 ลา้นบาท (กาํไรต่อหุน้ลดลง 0.39 บาทต่อหุน้) 

5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัของความ

เป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าสุทธิจากส่วนลด 
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 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง โดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจงสาํหรับรถยนตแ์ละ

วิธีถวัเฉล่ียสําหรับสินคา้คงเหลืออ่ืน) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุน

ดงักล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าใชจ่้ายโรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่

ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

 บริษทัย่อยบางแห่งบนัทึกบญัชีสินคา้คงเหลือโดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน ผลจากการใช้นโยบายท่ี

แตกต่างกนัไม่เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม 

5.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 
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ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน  

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั

ทาํการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วย

ลงทุน 

 กลุ่มบริษทัใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ

มูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผล

แตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

หรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

5.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของ

สินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ (ยกเวน้อุปกรณ์โรงงานบางประเภทคาํนวณตาม

หน่วยของผลผลิตและวิธียอดคงเหลือลดลง) โดยประมาณดงัน้ี: - 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 35 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน  3 - 20 ปี 

ยานพาหนะและอุปกรณ์สาํนกังาน  5 - 10 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน อาคารระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน

ระหวา่งผลิตและติดตั้ง 

 กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน

จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์ จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้น   

ออกจากบญัชี 
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5.7 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์

นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี

เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม   

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ

ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั

จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

                 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5-10 ปี 

  ตน้ทุนการพฒันาผลิตภณัฑ ์ ตามจาํนวนผลิตภณัฑท่ี์ขาย 

5.9 ค่าความนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน

การรวมธุรกิจ บริษทัฯ จะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ   

ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม

กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ี

คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์

ท่ีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่า

มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่

สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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5.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั

บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่า

กว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย

จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า

การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

สญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผู ้

เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.12 เงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 
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5.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

หรือสินทรัพยอ่ื์นของกลุ่มบริษทัหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมิน

การดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน

หมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคา

ใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดใน

อนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด

ก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและ

ความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก

ตน้ทุนในการขาย กลุ่มบริษทัใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึง

สะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักด้วยตน้ทุนในการ

จาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถ

ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.14 ภาษีเงินได้ 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้ตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดย

คาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและเงินสมทบโครงการร่วม

ลงทุนระหวา่งนายจา้งและลูกจา้งเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงานจ่าย

สะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยก

ออกจากสินทรัพยข์องกลุ่มบริษัท เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 

และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็น

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 กลุ่มบริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลด

แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน

ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นคร้ังแรกในปี 

2554 กลุ่มบริษทัเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม

นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

5.16 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษทัรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

5.17 ประมาณการหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้ น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้ นได้อย่าง

น่าเช่ือถือ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย

บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัได้

โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 กลุ่มบริษทัจะตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนเผือ่ขายและเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ายติุธรรมของเงิน

ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า 

การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น

จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน

อนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี

เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สํารองเผือ่ผลเสียหายจากการรับประกนัสินค้า 

 ในการประมาณค่าเผื่อผลเสียหายจากการรับประกนัสินคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ

ประมาณผลเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน โดยคาํนึงถึงผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ

ในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึก

ประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 134 87 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราร้อยละ 1 ถึง 30  

ซ้ือสินคา้และบริการ - - 516 253 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราร้อยละ 5 ถึง 35 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 27 68 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 25 

ถึง 40 

ดอกเบ้ียรับ - - 170 156 ร้อยละ 4.4 - 5.3 ต่อปี (2554:         

ร้อยละ 4.0 - 5.3 ต่อปี) 

เงินปันผลรับ - - - 590 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 2 3 ร้อยละ 2.0 - 5.3 ต่อปี 

ค่าเช่ารับ - - 3 3 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าใน

อาคารอ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้ง

ใกลเ้คียงกนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 3 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 

รายไดอ่ื้น - - - 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

ขายสินคา้และบริการ 53 44 - 1 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 30

และขายตํ่ากวา่ทุนในอตัรา

เฉล่ียประมาณร้อยละ 30 

ซ้ือสินคา้และบริการ 71 43 37 21 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 1 

ถึง 3 และร้อยละ 30 ถึง 55 

ดอกเบ้ียรับ 1 3 1 3 ร้อยละ 5 และ 6.9 ต่อปี 

เงินปันผลรับ 130 29 130 29 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าเช่ารับ 1 - - - อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าใน

อาคารอ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้ง

ใกลเ้คียงกนั 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ซ้ือสินคา้และบริการ 580 533 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราร้อยละ 2 ถึง 30 

ดอกเบ้ียรับ - 1 - 1 ร้อยละ 7.5 ต่อปี  

ค่าธรรมเนียมการจดัการจ่าย 7 7 7 7 ใกลเ้คียงราคาทุน 

ซ้ือเคร่ืองจกัร 52 - - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มี

รายละเอียดดงัน้ี: - 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)    

บริษทัยอ่ย - - 338,749 298,533 

บริษทัร่วม 8,052 30,436 884 15,683 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 496 116 248 117 

 8,548 30,552 339,881 314,333 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 21)    

บริษทัยอ่ย - - 216,092 67,513 

บริษทัร่วม 27,704 3,880 23,556 7,875 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 184,184 296,041 7,200 2,400 

 211,888 299,921 246,848 77,788 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 และ 2554 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มื ดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

     กาํไร (ขาดทุน)   

  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  

 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ความสมัพนัธ์ 2554 เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี อตัราแลกเปล่ียน 2555 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น       

บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 25,000 - (25,000) - - 

 บริษทั โปรเทค ลิงค ์เทคโนโลย ีอินคอร์ 

    ปอเรชัน่ จาํกดั (Protech Link Technology 

    Incorporation Ltd.) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ

ร่วมกนั 

28,141 - (28,141) - - 

 บริษทั ดีมาก จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ

ร่วมกนั 

- 6,044 (5,558) (2) 484 

 รวม  53,141 6,044 (58,699) (2) 484 

 หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (28,141) - 28,141 - - 

 รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ  25,000 6,044 (30,558) (2) 484 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว       

 บริษทั ยามาคาวา่ ดายส์ แมนูแฟคเจอร่ิง 

    อาร์แอนดดี์ จาํกดั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ

ร่วมกนั 

11,178 - (11,178) - - 

 หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (11,178) - 11,178 - - 

 รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ  - - - - - 

เงินกูย้มืระยะสั้น       

 บริษทั เมทลั วนั (ไทยแลนด)์ จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ

ร่วมกนั 

2,149 - (2,149) - - 

 กรรมการของกลุ่มบริษทั  15,791 1,147 - 16 16,954 

 รวม  17,940 1,147 (2,149) 16 16,954 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี และถึงกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     กาํไร (ขาดทุน)   

  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  

 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ความสมัพนัธ์ 2554 เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี อตัราแลกเปล่ียน 2555 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น       

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 12,000 - (2,400) - 9,600 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั บริษทัยอ่ย 6,000 6,000 - - 12,000 

บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ 

 ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (Kunshan Chaitai- 

 Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 

บริษทัยอ่ย 6,000 - (6,000) - - 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 120,000 60,000 - - 180,000 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย - 18,000 - - 18,000 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 24,000 216,000 - - 240,000 

บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม 25,000 - (25,000) - - 

 รวม  193,000 300,000 (33,400) - 459,600 
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(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     กาํไร (ขาดทุน)   

  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  

 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 ความสมัพนัธ์ 2554 เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี อตัราแลกเปล่ียน 2555 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว       

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 214,000 - (12,600) - 201,400 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั บริษทัยอ่ย 73,000 162,000 (130,000) - 105,000 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 1,663,300 1,028,000 (1,198,201) - 1,493,099 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 520,090 779,100 (820,528) - 478,662 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย - 134,705 (79,674) - 55,031 

บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่  บริษทัยอ่ย 53,315 - (42,583) (2,196) 8,536 

   ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (Kunshan Chaitai-Xincheng        

   Precision Forging Co., Ltd.)       

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย 3,610 800 (700) - 3,710 

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 699,000 1,918,000 (2,617,000) - - 

บริษทั ยามาคาวา่ ดายส์ แมนูแฟคเจอร่ิง 

   อาร์แอนดดี์ จาํกดั 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ 

11,178 - (11,178) - - 

 ร่วมกนั      

 รวม  3,237,493 4,022,605 (4,912,464) (2,196) 2,345,438 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (11,178) - 11,178 - - 

 รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ  3,226,315 4,022,605 (4,901,286) (2,196) 2,345,438 

เงินกูย้มืระยะสั้น       

 บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 10,000 - - - 10,000 

 บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั บริษทัยอ่ย 110,000 694,600 (717,550) - 87,050 

 บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 47,887 - (47,887) - - 

 บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 888,000 (650,000) - 238,000 

 รวม  167,887 1,582,600 (1,415,437) - 335,050 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 25.1 24.8 24.2 20.7 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0.1 0.2 0.1 0.1 

รวม 25.2 25.0 24.3 20.8 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 34.4 
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8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินสด 685 20,626 238 232 

เงินฝากธนาคาร 206,376 218,332 25,608 17,877 

รวม 207,061 238,958 25,846 18,109 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.10 

ถึง 1.75 ต่อปี  

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ     

    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 7,006 14,992 90,894 52,352 

 คา้งชาํระ 3 - 12 เดือน 7 - 3,035 157 

 คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 9 - 11 1,391 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,022 14,992 93,940 53,900 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ     

    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 2,658,768 917,939 360,006 108,895 

 คา้งชาํระ 3 - 12 เดือน 33,389 12,197 18,226 5,548 

 คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 15,106 38,579 3,639 984 

รวม 2,707,263 968,715 381,871 115,427 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (13,960) (14,401) (2,545) (3,027) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ี                   

ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,693,303 954,314 379,326 112,400 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,700,325 969,306 473,266 166,300 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,526 13 40,500 22,339 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 861 205,441 223,408 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 14,686 - 14,686 

เงินทดรองจ่าย 23,711 10,081 - - 

รายไดค้า้งรับ 16,257 9,788 5,205 5,887 

อ่ืน ๆ 59,105 198,097 2,917 1,328 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 100,599 233,526 254,063 267,648 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,800,924 1,202,832 727,329 433,948 

10. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

สินคา้สาํเร็จรูป 570,576 349,798 (17,975) (41,704) 552,601 308,094 

วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 479,557 363,014 (37,371) (38,859) 442,186 324,155 

งานระหวา่งทาํ 287,776 274,573 (12,362) (19,073) 275,414 255,500 

สินคา้ระหวา่งทาง 12,135 4,287 - - 12,135 4,287 

รวม 1,350,044 991,672 (67,708) (99,636) 1,282,336 892,036 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

สินคา้สาํเร็จรูป 37,921 52,080 (2,018) (12,375) 35,903 39,705 

วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 60,247 32,381 - - 60,247 32,381 

งานระหวา่งทาํ 60,603 83,335 (52) - 60,551 83,335 

รวม 158,771 167,796 (2,070) (12,375) 156,701 155,421 

 บริษทัยอ่ยบางแห่งไดจ้าํนาํสินคา้สาํเร็จรูปมูลค่าประมาณ 232 ลา้นบาท (2554: 43 ลา้นบาท) เพื่อเป็น

หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 
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11. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากธนาคารซ่ึงกลุ่มบริษทัไดน้าํไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

12.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน   

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                      

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 46 46 30,700 30,700 268,475 168,586 

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 20 20 29,250 29,250 49,381 47,470 

บริษทั มิ้นท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 40 40 151,400 151,400 162,549 124,419 

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั จาํหน่ายแม่พิมพ ์ ไทย 49 49 13,229 13,229 15,563 10,445 

บริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จาํกดั พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไทย - 30 - 7,500 - 8,085 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 30 30 120,000 120,000 418,208 369,539 

รวม     344,579 352,079 914,176 728,544 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 

เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี               

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 ร้อยละ ร้อยละ       

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 46 46 30,700 30,700 - - 30,700 30,700 

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 20 20 29,250 29,250 - (5,982) 29,250 23,268 

บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั 40 40 151,400 151,400 - - 151,400 151,400 

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั 49 49 13,229 13,229 - - 13,229 13,229 

บริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จาํกดั - 30 - 7,500 - - - 7,500 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 30 30 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 

รวม   344,579 352,079 - (5,982) 344,579 346,097 

12.2 ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ

รับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปี เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งปี 

 2555 2554 2555 2554 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 99,887 (76,240) - 29,371 

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 9,775 8,660 7,864 - 

บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั 38,130 24,013 - - 

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั 5,118 (129) - - 

บริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จาํกดั (114) 404 - - 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 170,741 197,535 122,070 - 

รวม 323,537 154,243 129,934 29,371 

12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกชาํระ                  

ณ วนัท่ี                 

31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม       

ณ วนัท่ี                

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 

ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมสาํหรับ 

ปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

กาํไร (ขาดทุน) 

สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 118 118 1,330 882 731 513 1,976 1,299 220 (166) 

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 146 146 307 276 57 39 497 363 49 43 

บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั 379 379 585 551 168 232 709 584 96 60 

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั 27 27 204 104 172 83 254 152 10 - 

บริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จาํกดั - 25 - 21 - - - 10 - 2 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 400 400 1,781 1,575 550 507 6,857 6,238 569 659 

 สัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯในบริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จาํกดั ลดลงจากร้อยละ 30 เป็น      

ร้อยละ 12 เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวไดเ้พิ่มทุนโดยบริษทัฯไม่ไดล้งทุนเพิ่ม บริษทัฯจึงโอนเงินลงทุน

ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนอ่ืน 

 ในเดือนธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เอด็ชาร์ โฮลด้ิง เยอรมนี เพื่อ

จดัตั้งบริษทัร่วมทุนในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 40 ลา้นบาท และบริษทัฯ จะถือหุ้น

ในบริษทัดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 49 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ยงัไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้ ง      

บริษทัร่วมทุนดงักล่าว 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ

ระหวา่งปี 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 20,000 20,000 - - 

บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั 800 ลา้นบาท 800 ลา้นบาท 100 100 1,164,139 1,164,139 - 590,000 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 19,999 19,999 - - 

บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 100 100 10,000 10,000 - - 

บริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จาํกดั 6 ลา้นริงกิต 6 ลา้นริงกิต 49 49 31,393 31,393 - - 

   (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.)         

บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ 6.1 ลา้นเหรียญ 6.1 ลา้นเหรียญ 100 100 196,744 196,744 - - 

   ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (Kunshan Chaitai- สหรัฐฯ สหรัฐฯ       

   Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)         

บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 60 60 62,175 62,175 - - 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั  120 ลา้นบาท 120 ลา้นบาท 100 100 120,000 120,000 - - 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั 65 ลา้นบาท 65 ลา้นบาท 100 100 65,000 65,000 - - 

บริษทั อาปิโก เซ่ียงไฮ ้จาํกดั 2 ลา้นเหรียญ 2 ลา้นเหรียญ 100 100 80,682 80,682 - - 

   (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) สหรัฐฯ 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) จาํกดั 8.25 ลา้นบาท 8.25 ลา้นบาท 51 51 4,208 4,208 - - 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 100 100 1,823,907 1,823,907 - - 

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั 200 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 100 100 200,000 200,000 - - 

บริษทั เอ แมค็ชัน่ จาํกดั 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 51 51 5,100 5,100 - - 

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั - มาเลเซีย 1.5 ลา้นริงกิต 1.5 ลา้นริงกิต 49 49 8,263 8,263 - - 

บริษทั อาปิโก เทคโนโลย ีจาํกดั 0.25 ลา้นบาท 0.25 ลา้นบาท 51 51 128 128 - - 

บริษทั เออีอาร์พี จาํกดั 1.25 ลา้นบาท 1.25 ลา้นบาท 88 88 1,100 1,100 - - 

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั 28.5 ลา้นบาท 28.5 ลา้นบาท 76 76 15,675 15,675 - - 

บริษทั ดงเฟิง คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิล จาํกดั 25 ลา้นบาท 25 ลา้นบาท 97 97 24,250 24,250 - - 

รวม     4,020,713 4,020,713 - 590,000 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (359,376) (359,376)   

สุทธิ     3,661,337 3,661,337   

 งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ของบริษทัยอ่ยบางแห่งท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวม

น้ีไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน มียอดสินทรัพยร์วมและรายไดร้วมดงัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 

รายไดร้วมสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

บริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จาํกดั  

   (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) 

 

101 

 

1,066 

บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ ฟอร์จจ้ิง จาํกดั   

   (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 968 870 

บริษทั อาปิโก เซ่ียงไฮ ้จาํกดั (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 80 4 

บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั 89 38 

บริษทั อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จาํกดั 193 400 

บริษทั เอ แมค็ชัน่ จาํกดั 15 - 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั 138 55 

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั – มาเลเซีย   

   (New Era Sales (M) SDN. BHD.) 290 568 

รวม 1,874 3,001 

 งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ของบริษทัยอ่ยบางแห่งท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวม

น้ีไดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน มียอดสินทรัพยร์วมและรายไดร้วมดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 

รายไดร้วมสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

บริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จาํกดั  

   (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) 

 

166 

 

1,123 

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั – มาเลเซีย   

   (New Era Sales (M) SDN. BHD.) 364 799 

รวม 530 1,922 
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14. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 160,666 160,666 - - 

ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (32,917) (78,316) - - 

 127,749 82,350 - - 

เงนิลงทุนทัว่ไป     

ตราสารทุน 31,125 - 3,000 - 

รวม 158,874 82,350 3,000 - 

15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

     อาคารระหวา่ง

ก่อสร้าง 

เคร่ืองจกัรและ 

 

  อาคารและ เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ อุปกรณ์โรงงาน  

  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ ระหวา่งผลิต/  

 ท่ีดิน อาคาร โรงงาน สาํนกังาน ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2554 647,860 1,759,317 6,427,565 230,858 971,882 10,037,482 

ซ้ือเพิ่ม 33,850 23,601 132,394 43,513 1,103,104 1,336,462 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (27,624) (41,388) (25,858) (15,876) (110,746) 

โอนเขา้ (ออก) 18,598 149,265 1,291,604 2,038 (1,144,525) 316,980 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 12,676 12,676 

ซ้ือบริษทัยอ่ยระหวา่งปี - - - 974 - 974 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 3,859 39,897 2,575 1,389 47,720 

31 ธนัวาคม 2554 700,308 1,908,418 7,850,072 254,100 928,650 11,641,548 

ซ้ือเพิ่ม - 58,294 319,903 57,874 419,854 855,925 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (169,041) (484,419) (43,500) (41,321) (738,281) 

โอนเขา้ (ออก) - 347,241 560,437 178,315 (1,094,078) (8,085) 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 8,882 8,882 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 8,549 (10,235) (9,931) (3,549) (15,166) 

31 ธนัวาคม 2555 700,308 2,153,461 8,235,758 436,858 218,438 11,744,823 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

     อาคารระหวา่ง

ก่อสร้าง 

เคร่ืองจกัรและ 

 

  อาคารและ เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ อุปกรณ์โรงงาน  

  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ ระหวา่งผลิต/  

 ท่ีดิน อาคาร โรงงาน สาํนกังาน ติดตั้ง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2554 - 486,766 3,823,256 166,463 - 4,476,485 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 74,885 342,047 24,619 - 441,551 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ       

   ส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (20,287) (28,871) (14,215) - (63,373) 

ซ้ือบริษทัยอ่ยระหวา่งปี - - - 332 - 332 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 2,585 15,904 1,545 - 20,034 

31 ธนัวาคม 2554 - 543,949 4,152,336 178,744 - 4,875,029 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 102,097 595,412 35,779 - 733,288 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ       

   ส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (86,664) (286,227) (33,126) - (406,017) 

โอนเขา้ (ออก) - - 244 (244) - - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 7,175 (4,123) (8,136) - (5,084) 

31 ธนัวาคม 2555 - 566,557 4,457,642 173,017 - 5,197,216 

ค่าเผือ่การด้อยค่า       

1 มกราคม 2554 - - 14,265 - - 14,265 

บนัทึกเพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 39,226 132,569 1,087 964 173,846 

31 ธนัวาคม 2554 - 39,226 146,834 1,087 964 188,111 

บนัทึกลดระหวา่งปี - (39,002) (141,133) (1,087) - (181,222) 

31 ธนัวาคม 2555 - 224 5,701 - 964 6,889 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2554 700,308 1,325,243 3,550,902 74,269 927,686 6,578,408 

31 ธนัวาคม 2555 700,308 1,586,680 3,772,415 263,841 217,474 6,540,718 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี     

2554  441,551 

2555  733,288 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

     อาคารระหวา่ง

ก่อสร้าง 

เคร่ืองจกัรและ 

 

  อาคารและ เคร่ืองจกัร ยานพาหนะ อุปกรณ์โรงงาน  

  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์ และอุปกรณ์ ระหวา่งผลิต/  

 ท่ีดิน อาคาร โรงงาน สาํนกังาน ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2554 110,957 464,203 498,220 60,800 489,085 1,623,265 

ซ้ือเพิ่ม 33,850 2,256 42,481 11,221 301,858 391,666 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (4,338) (2,098) (6,436) 

โอนเขา้ (ออก) 18,599 9,664 582,527 73 (572,809) 38,054 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 986 986 

31 ธนัวาคม 2554 163,406 476,123 1,123,228 67,756 217,022 2,047,535 

ซ้ือเพิ่ม - 33,084 120,616 8,588 60,130 222,418 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (24,298) (261,630) (15,811) (4,652) (306,391) 

โอนเขา้ (ออก) - - 226,086 - (221,185) 4,901 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน - - - - 1,626 1,626 

31 ธนัวาคม 2555 163,406 484,909 1,208,300 60,533 52,941 1,970,089 

ค่าเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2554 - 125,203 341,957 48,537 - 515,697 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 23,911 41,246 6,500 - 71,657 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย       

   /ตดัจาํหน่าย - - - (4,296) - (4,296) 

31 ธนัวาคม 2554 - 149,114 383,203 50,741 - 583,058 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 24,299 93,627 3,838 - 121,764 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย       

   /ตดัจาํหน่าย - (16,920) (191,659) (14,998) - (223,577) 

31 ธนัวาคม 2555 - 156,493 285,171 39,581 - 481,245 

ค่าเผือ่การด้อยค่า       

1 มกราคม 2554 - - - - - - 

บนัทึกเพิ่มระหวา่งปี - 5,536 47,323 805 - 53,664 

31 ธนัวาคม 2554 - 5,536 47,323 805 - 53,664 

บนัทึกลดระหวา่งปี - (5,536) (47,323) (805) - (53,664) 

31 ธนัวาคม 2555 - - - - - - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2554 163,406 321,473 692,702 16,210 217,022 1,410,813 

31 ธนัวาคม 2555 163,406 328,416 923,129 20,952 52,941 1,488,844 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      

2554  71,657 

2555  121,764 
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 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคา

ทุนของโครงการจาํนวน 9 ลา้นบาท และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็น

ทุนในอตัราร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.3 ตามลาํดบั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้า

ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 125 ลา้นบาท (2554: 113 ลา้น

บาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษทัฯมีเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ

สินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 2,883 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 124 ลา้นบาท) 

 บริษัทย่อยบางแห่งได้นําอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงานมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี                    

31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 131 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

16. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

ราคาทุน 200,021 215,255 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (30,374) (24,474) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม - (3,099) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 169,647 187,682 

 การกระทบยอดมูลค่าสิทธิการเช่าสาํหรับปี 2555 และ 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 187,682 118,142 

ซ้ือสินทรัพย ์ - 76,265 

ขายสินทรัพย ์- มูลค่าตามบญัชี (4,776) - 

รายการปรับปรุง (8,529) - 

ค่าตดัจาํหน่าย (6,409) (6,232) 

กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ตั้งค่าเผือ่) 2,940 (3,099) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,261) 2,606 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 169,647 187,682 

 บริษทัย่อยไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 จาํนวน 107 

ลา้นบาท (2554: 109 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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17. ค่าความนิยม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 

ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย:   

บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั 230 230 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) 1,152 1,152 

บริษทัอ่ืน ๆ 5 5 

รวม 1,387 1,387 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (300) (300) 

สุทธิ 1,087 1,087 

 บริษทัฯไดท้าํการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิส่วนใหญ่ของ

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) และดาํเนินการเรียกชดเชยภายใตห้ัวเร่ืองการให้คาํรับรอง

และการรับประกนัในสัญญาซ้ือขายหุ้นจากกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่เดิมเพ่ือชดเชยมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยท่ีปรับปรุง ในระหว่างปีปัจจุบนั คณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติเห็นดว้ยท่ีจะทาํ

สัญญาประนีประนอมยอมความ ตามคาํแนะนาํและเห็นชอบอยา่งยิ่งของคณะท่ีปรึกษากฏหมายของ

บริษทัฯ และการทาํสัญญาดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯทั้ง

ในปัจจุบนัและอนาคต 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดป้ระเมินและพิจารณาว่าค่าเผื่อการดอ้ยค่าของค่าความนิยมของ

เงินลงทุนในบริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 300 ลา้นบาท ท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี

เพียงพอ โดยประเมินจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตของบริษทัย่อยใน

สถานการณ์ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีประมาณร้อยละ 8.67 และค่าตวัแปรทางการเงินซ่ึง

จัดทาํโดยบุคคลภายนอกและการคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยผูบ้ริหาร 

อยา่งไรกต็าม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคตอาจต่างออกไป ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ 

ตน้ทุนการพฒันา

ผลิตภณัฑ ์ รวม 

ราคาทุน    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 102,119 55,516 157,635 

โอนเขา้ 4,859 - 4,859 

ซ้ือในระหวา่งปี 2,899 600 3,499 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 109,877 56,116 165,993 

ซ้ือในระหวา่งปี 41,685 - 41,685 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (2,035) (7,152) (9,187) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 149,527 48,964 198,491 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม    

ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 49,867 14,090 63,957 

ค่าตดัจาํหน่าย 10,964 3,968 14,932 

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

ค่าตดัจาํหน่าย 22,259 2,089 24,348 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (27) (2,643) (2,670) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 83,063 17,504 100,567 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 66,464 31,460 97,924 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  49,046 38,058 87,104 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ 

ราคาทุน  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 57,279 

ซ้ือในระหวา่งปี 528 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 57,807 

ซ้ือในระหวา่งปี 12,108 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (2,035) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 67,880 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2554 26,772 

ค่าตดัจาํหน่าย 5,186 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2554 31,958 

ค่าตดัจาํหน่าย 9,562 

ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (27) 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 41,493 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 26,387 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  25,849 

19. สินทรัพย์ทีไ่ม่ใช้ในการดําเนินงาน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง - 47,200 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (869) 

 ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม - (1,331) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี - 45,000 
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20. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากธนาคาร 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   

 สาํหรับปี 2555   

 (ร้อยละต่อปี) งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  2555 2554 2555 2554 

เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท - - 118,038 - - 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6.1-6.6 91,691 - - - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 1.7-7.4 และ BLR+0.5 892,763 820,242 123,699 560,444 

รวม 984,454 938,280 123,699 560,444 

วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยการจาํนองเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์

โรงงาน สินคา้คงเหลือและเงินฝากธนาคารบางส่วนของบริษทัยอ่ย การจาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดินของ

บริษทัยอ่ย และคํ้าประกนัโดยกรรมการของกลุ่มบริษทั และโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555 2554 2555 2554 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 195,741 295,262 179,087 22,264 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,548,234 1,075,045 489,818 314,874 

เงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 35,385 15,729 

เจา้หน้ีค่าหุน้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 4,500 24,378 28,878 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 798 4,473 

เจา้หน้ีเงินประกนังานก่อสร้าง 13,540 13,793 13,540 13,540 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,678 4,044 - 4,044 

เจา้หน้ีค่าซ้ือเคร่ืองจกัร - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 92,519 329,702 12,419 176,659 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,469 4,659 7,200 2,400 

อ่ืน ๆ 174,784 169,983 13,782 15,440 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,040,965 1,896,988 776,407 598,301 
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22. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 (หน่วย: พนับาท) 

วงเงนิกู้ อตัราดอกเบีย้ (ร้อยละ) การชําระคนื งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   2555 2554 2555 2554 

1 THBFIX+0.65 ต่อปี ชาํระคืนเป็นงวดทุก 3 เดือน งวดละ 75 

ลา้นบาท เร่ิมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 

ถึงเดือนกนัยายน 2555 

- 225,000 - 225,000 

2 MLR - 1.9 ต่อปี ชําระคืนเ งินต้นเป็นรายเ ดือนภายใน

ระยะเวลา 5 ปี เร่ิมงวดแรกเดือนเมษายน 

2554 

259,300 339,700 259,300 339,700 

3 Fixed deposit + 2.25 ต่อปี ชาํระคืนเงินต้นเป็นรายเดือนจาํนวน 60 

งวด งวดละ 6.7 ล้านบาท เร่ิมงวดแรก

เดือนธนัวาคม 2551 

71,700 152,100 71,700 152,100 

4 อัตราท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบ้ียท่ี

กาํหนดโดยธนาคารในประเทศ 

ชําระคืนเงินต้นทุกส้ินเดือนรวมทั้ งส้ิน 

180 งวด เร่ิมงวดแรกเดือน 

148,723 147,860 - - 

  มาเลเซีย - 1.5 และ - 1.9 ต่อปี  มีนาคม 2551     

5 THBFIX + 3.5 ต่อปี ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายไตรมาสงวดละ 20 

ลา้นบาท จากเดือนกรกฎาคม 2552 ถึง

เดือนเมษายน 2553 และงวดละ 40 ลา้น

บาท จากเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือน

เมษายน 2555 

- 80,000 - 80,000 

6 FDR + 2.88 ต่อปี และ ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนจาํนวน 1,640,000 1,880,000 1,640,000 1,880,000 

 FDR + 3.3 ต่อปี  60 งวด เร่ิมงวดแรกเดือนมกราคม 2554     

7 MLR - 1.75 ต่อปี ชาํระคืนเป็นรายไตรมาสภายในระยะ 785,400 1,079,350 785,400 1,079,350 

   เวลา 5 ปี เร่ิมงวดแรกเดือนมีนาคม 2554     

8 MLR ต่อปี ชาํระคืนตามงวดถึงเดือนธนัวาคม 2554 - 448 - - 

9 อตัราท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียพีบีโอ

ซี (อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงของ 

ชาํระคืนเป็นรายไตรมาสภายในระยะเวลา 

3 ปี เร่ิมงวดแรกเดือนธนัวาคม 2555 

149,715 108,456 - - 

  รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน) 

     

10 4.3 สาํหรับปี 2555 และ 4.75 ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนภายใน 320,000 - - - 

  สาํหรับระยะเวลาท่ีเหลือ  ระยะเวลา 5 ปี     

11 MLR-2.1 ต่อปี ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนภายใน     

   ระยะเวลา 5 ปี 572,730 - 572,730 - 

12 MLR-2 ต่อปี ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายเดือนภายใน     

   ระยะเวลา 3 ปี เร่ิมงวดแรกเดือนมกราคม     

   2556 400,000 - 400,000 - 

รวม   4,347,568 4,012,914 3,729,130 3,756,150 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (1,686,932) (840,887) (1,352,645) (832,600) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,660,636 3,172,027 2,376,485 2,923,550 

 เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทฯคํ้ าประกันโดยบริษัทย่อย และเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย              

คํ้าประกนัโดยการจาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานบางส่วนของ

บริษทัยอ่ย คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกรรมการของกลุ่มบริษทั และสัญญาของบริษทัฯให้

ไวต่้อธนาคารวา่จะไม่นาํสินทรัพยข์องบริษทัฯไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 



32 

 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้

การให้กูย้ืมแก่บริษทัในเครือ และการรักษาอตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิก

ใชเ้ป็นจาํนวน 685 ลา้นบาท  

23. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555 2554 2555 2554 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 83,773 118,924 15,479 17,169 

หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (4,612) (8,373) (975) (1,113) 

รวม 79,161 110,551 14,504 16,056 

หกั : ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (46,004) (41,519) (7,929) (6,165) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 33,157 69,032 6,575 9,891 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้าํสญัญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่าเคร่ืองจกัรและยานพาหนะใชใ้น

การดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย

เฉล่ียประมาณ 5 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี :- 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

ทั้งส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 49,168 34,605 83,773 8,596 6,883 15,479 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการ      

ตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (3,164) (1,448) (4,612) (667) (308) (975) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 46,004 33,157 79,161 7,929 6,575 14,504 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

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

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดั

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

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 41,519 69,032 110,551 6,165 9,891 16,056 

24. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน

แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 73,434 65,057 24,019 21,810 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  14,567 6,649 1,611 1,517 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,426 2,384 571 692 

ผลประโยชนท่ี์ลดลงในระหวา่งปี (14,360) (656) (10,487) - 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 76,067 73,434 15,714 24,019 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  14,567 6,649 1,611 1,517 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,426 2,384 571 692 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 16,993 9,033 2,182 2,209 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีใน     

ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

    

ตน้ทุนขาย 12,273 4,481 1,006 937 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 4,720 4,552 1,176 1,272 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

 2555 2554 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 4.1% 4.1% 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 6.0% 6.0% 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0% - 17.0% 0% - 17.0% 

 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและสองปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน ์

 

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 

ปี 2555 76,067 15,714 

ปี 2554 73,434 24,019 

ปี 2553 65,057 21,810 
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25. ประมาณการหนีสิ้นจากการรับประกนัสินค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 11,386 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 7,518 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (1,265) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 17,639 

เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 8,950 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (10,898) 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (3,815) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 11,876 

26. หุ้นบุริมสิทธิ 

 หุน้บุริมสิทธิของบริษทัฯมีสิทธิดงัต่อไปน้ี: 

1. มีสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัไดใ้นอตัราส่วนเท่ากบัหน่ึงหุ้นบุริมสิทธิต่อหน่ึงหุ้นสามญั เม่ือพน้

กาํหนดสามปีนบัแต่วนัออกหุน้บุริมสิทธิ 

2. มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

3. หุน้บุริมสิทธิเป็นชนิดไม่สะสมเงินปันผล แต่มีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้สามญั 

4. ในกรณีท่ีมีการเลิกบริษทัฯ ภายหลงัจากท่ีไดมี้การชาํระหน้ีหรือกนัเงินเพื่อชาํระหน้ีทั้งหมด

ให้แก่เจา้หน้ีของบริษทัฯแลว้ การแบ่งทรัพยสิ์นคงเหลือระหว่างผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามลาํดบั

ดงัน้ี 

ก) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิไดรั้บคืนทุนก่อนผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราร้อยละ 75 ของราคาเสนอขายหุ้น

บุริมสิทธิ ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นคงเหลือหลงัการจ่ายชาํระหน้ีหรือกันเงินเพื่อชาํระหน้ีให้แก่

เจา้หน้ีของบริษทัฯไม่เพียงพอสาํหรับการจดัสรรดงักล่าว ให้จดัสรรทรัพยสิ์นคงเหลือทั้งหมด

แก่ผูถื้อหุ้นบุริมสิทธิในจาํนวนเท่า ๆ กนัตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นบุริมสิทธิท่ีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิ

แต่ละรายถืออยู ่

ข) ในกรณีท่ีมีทรัพยสิ์นคงเหลือภายหลงัการจดัสรรตาม ก) ให้จดัสรรส่วนท่ีเหลือแก่ผูถื้อหุ้น

บุริมสิทธิและผูถื้อหุน้สามญัในจาํนวนเท่าๆ กนั ตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิและ    

ผูถื้อหุน้สามญัถืออยู ่
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27. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย 

เงินปันผลจ่าย       

(พนับาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

(บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลของปี 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 131,206 0.49 

เงินปันผลประจาํปี 2553 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเม่ือวันท่ี     

26 เมษายน 2554 56,463 0.21 

เงินปันผลระหวา่งกาลของปี 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2554 43,020 0.16 

  99,483 0.37 

28. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก

ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน     

จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯได้

จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

29. โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัโครงการร่วมลงทุนระหว่าง

นายจา้งและลูกจา้ง (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 

1 ตุลาคม 2555 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 โครงการดงักล่าวเป็นโครงการลงทุนซ้ือหุ้นสะสมของ

บริษทัฯเป็นรายงวดซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของการให้ผลตอบแทนกบัพนกังานของบริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยท่ีมีสิทธิและสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ โดยบริษทัจะหักเงินเดือนพนกังานผูเ้ขา้ร่วมโครงการใน

อตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนในแต่ละเดือนจนกว่าจะส้ินสุดโครงการเพื่อสะสมเขา้กองทุน 

และบริษทัจะจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 50 ของเงินสะสมของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกเดือน จากนั้น

บริษทัหลกัทรัพยซ่ึ์งไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูด้าํเนินโครงการจะดาํเนินการซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามจาํนวนเงินท่ีบริษทัและพนกังานสมทบในแต่ละเดือนภายใต้

เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีกาํหนด มูลค่าเงินลงทุนของโครงการท่ีจะลงทุนในตลาดหลกัทรัพยใ์นแต่ละ

เดือนจะมีจาํนวนประมาณ 0.3 ล้านบาท พนักงานผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นของบริษทัฯ

โดยตรงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในแต่ละปี โดยเม่ืออายโุครงการครบ 1 ปี (30 กนัยายน 

2556) จะสามารถขายหุน้ไดร้้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้สะสมท่ีมีอยู ่และเม่ืออายโุครงการครบ 2 ปี (30 

กนัยายน 2557) จะสามารถขายหุน้ท่ีมีอยูไ่ดท้ั้งจาํนวน 
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 โครงการดงักล่าวไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2555 

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน

ของพนกังาน 1,494,954 1,234,531 273,903 206,740 

ค่าเส่ือมราคา 733,288 421,056 121,764 71,627 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 

   (โอนกลบั) - 329,063 (5,982) - 

ค่าตดัจาํหน่าย 30,757 22,127 9,562 5,186 

ความเสียหายจากอุทกภยั - 301,828 - 1,000 

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 79,797 53,678 7,843 3,873 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 6,408,197 4,431,694 1,310,149 632,309 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงาน

ระหวา่งทาํ (233,981) 148,588 36,891 66,822 

 ในเดือนตุลาคม 2554 ไดเ้กิดอุทกภยัอย่างร้ายแรงในประเทศไทย โดยนํ้ าไดเ้ขา้ท่วมพ้ืนท่ีตั้งของ

โรงงานและสาํนกังานของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมบางแห่ง ทาํให้บริษทัดงักล่าวหยุดการ

ผลิตชัว่คราว บริษทัฯและบริษทัย่อยไดส้าํรวจมูลค่าความเสียหายเบ้ืองตน้และบนัทึกผลขาดทุนจาก

ความเสียหายจากเหตุการณ์ดงักล่าวรวมเป็นเงิน 302 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดรั้บเงิน

ชดเชยความเสียหายเป็นจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาทและ 145 ลา้นบาท ในปี 2554 และ 2555 และไดรั้บรู้

เงินชดเชยท่ีไดรั้บดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีดงักล่าว 

31. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับการผลิตช้ินส่วนโลหะ

ป๊ัมข้ึนรูป ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 2172(2)/2551 เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 ภายใตเ้ง่ือนไข

ท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไร

สุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 7  ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้าก

การประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2554)  
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 รายไดข้องบริษทัฯสาํหรับปีจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริม         

การลงทุนสามารถสรุปไดด้งัน้ี: - 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2555 2554 

 กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ได ้  กิจการท่ีไดรั้บ กิจการท่ีไม่ได ้  

 การส่งเสริม รับการส่งเสริม รวม การส่งเสริม รับการส่งเสริม รวม 

รายไดจ้ากการขายและบริการ       

ในประเทศ 374,677 1,793,929 2,168,606 210,476 1,126,413 1,336,889 

ส่งออก 459,404 32,204 491,608 - 276,787 276,787 

รวม 834,081 1,826,133 2,660,214 210,476 1,403,200 1,613,676 

 บริษทัยอ่ยบางแห่งไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 สิทธิประโยชน์ท่ีสาํคญับางประการสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี: - 

 การยกเวน้ภาษีเงินได ้ การยกเวน้ภาษีเงินได ้ การยกเวน้ภาษีเงินได ้

 นิติบุคคลสาํหรับ นิติบุคคลสาํหรับ นิติบุคคลสาํหรับ 

 กาํไรสุทธิเป็นเวลา 3 ปี กาํไรสุทธิเป็นเวลา 7 ปี กาํไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี 

 นบัจากวนัท่ี นบัจากวนัท่ี นบัจากวนัท่ี 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จํากดั    

การผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ - - 18 ธนัวาคม 2555 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลลิง่ จํากดั    

การผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ - - งัไม่ไดเ้ร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัร 

บริษัท อาปิโก ไอทเีอส จํากดั    

กิจการซอฟตแ์วร์ - - 1 มกราคม 2553 

บริษัท อาปิโก พลาสติก จํากดั (มหาชน)    

การผลิตช้ินส่วนพลาสติก งัไม่ไดเ้ร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัร - - 

การผลิตถงันํ้ามนัพลาสติกสาํหรับ

ยานพาหนะ 

- - 10 มิถุนายน 2552 

บริษัท เอ แมค็ช่ัน จํากดั    

การพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - - 4 มกราคม 2553 

บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ 

จํากดั 

   

การผลิตช้ินส่วนยานพาหนะ - 3 มกราคม 2555 - 

บริษัท อาปิโก แจ็คสปีด จํากดั    

การผลิตช้ินส่วนโลหะข้ึนรูป - งัไม่ไดเ้ร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัร - 

บริษัท อาปิโก อมตะ จํากดั    

การผลิตช้ินส่วนโลหะข้ึนรูป - 21 ธนัวาคม 2553 - 
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32. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่น

ระหวา่งปี 

 ไม่มีการคาํนวณจาํนวนของหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกสําหรับหุ้นบุริมสิทธิแปลง

สภาพสําหรับปี เน่ืองจากราคาตามบญัชีของหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น

สามญั 

33. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบางแห่งและพนกังานของบริษทัดงักล่าวไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุ่มบริษทัและพนกังานจ่ายสมทบ

กองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2-4 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีจะถูกจ่าย

ให้แก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่างปี 2555 

กลุ่มบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 16 ลา้นบาท (2554: 10 ลา้นบาท) 

34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

34.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 86 ลา้นบาท  3 ลา้น

เหรียญสหรัฐฯ 10 ลา้นเรนมินบิจีน และ 0.06 ลา้นยโูร (2554: 39 ลา้นบาท 12 ลา้นเรนมินบิจีน 

และ 1 ลา้นริงกิตมาเลเซีย) รวมเป็นเงินประมาณ 233 ลา้นบาท (2554: 116 ลา้นบาท) ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีดิน การก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัรจากบุคคลภายนอก 

ข. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระใน

บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 94 ลา้นบาท (2554: 94 ลา้นบาท) 

34.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคารและอุปกรณ์และ

สญัญาบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี 
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 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญา

บริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 

จ่ายชาํระภายใน   

1 ปี 18 20 

1 ถึง 5 ปี 36 35 

มากกวา่ 5 ปี 13 21 

34.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค “Technical Assistant Agreement” กบั

บริษัทในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศเยอรมนี โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัย่อยตอ้งจ่าย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายสินคา้บางชนิด สัญญาน้ีมีผลบงัคบัถึงปี 2556 และ 

2560 ตามลาํดับ นอกจากน้ี บริษัทฯได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค “Cooperation 

Agreement” กบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนี โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัฯตอ้งจ่าย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายช้ินส่วนประกอบถงันํ้ ามนัรถยนต ์(Tank sender) 

สญัญาน้ีมีอายสุญัญา 1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสญัญา และบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาบริการกับบริษทับางแห่ง โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษัทฯตอ้งจ่าย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสญัญาต่อยอดขายช้ินส่วนบางชนิดท่ีขายใหก้บัลูกคา้ของบริษทัฯและ

บริษทัย่อย สัญญาน้ีมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคา้ชนิดดงักล่าวให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงในระหว่างปี 

2555 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมภายใตส้ัญญาขา้งตน้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 38 ลา้นบาท (2554: 37 

ลา้นบาท) 

34.4 การคํา้ประกนั 

ก. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน     

93 ลา้นเรนมินบิจีน และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554: 15 ลา้นบาท 92 ลา้นเรนมินบิจีน 

และ 12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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ข. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่ม

บริษทัเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 80 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.3 ลา้นริงกิต

มาเลเซีย (2554: 73 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย) ซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 

หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อค ํ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาจาํนวน 58 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา (2554: 49 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อค ํ้าประกนั

การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆจาํนวน 22 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (2554: 24 ลา้นบาท และ 

0.2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย) 

35. คดีฟ้องร้อง 

 ในปลายปี 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นอยูร้่อยละ 60 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเน่ืองจาก

การละเมิดลิขสิทธ์ิเก่ียวกบัขอ้มูลแผนท่ีนาํทางเป็นจาํนวนเงินประมาณ 450 ลา้นบาท ต่อมาในเดือน

มกราคม 2556 ศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลางไดมี้คาํพิพากษาใหย้กฟ้องคดี

ดงักล่าว 

36. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลกั คือ ส่วนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ์สาํหรับใชผ้ลิตยานยนต ์

และจาํหน่ายรถยนตแ์ละบริการซ่อมรถยนต ์และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์คือในประเทศ

ไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน

ของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 มีดงัต่อไปน้ี: - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ์ ส่วนงานธุรกิจจาํหน่ายรถยนต ์ การตดัรายการบญัชี   

 สาํหรับใชผ้ลิตยานยนต ์ และบริการซ่อมรถยนต ์ ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายไดจ้ากภายนอก         

 ประเทศไทย 11,144 6,616 2,200 1,256 - - 13,344 7,872 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 855 865 - - - - 855 865 

 ประเทศมาเลเซีย 4 6 1,917 1,613 - - 1,921 1,619 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,560 1,002 6 27 (1,566) (1,029) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 13,563 8,489 4,123 2,896 (1,566) (1,029) 16,120 10,356 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส่วนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ์ ส่วนงานธุรกิจจาํหน่ายรถยนต ์ การตดัรายการบญัชี   

 สาํหรับใชผ้ลิตยานยนต ์ และบริการซ่อมรถยนต ์ ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 810 674 266 167 (14) (77) 1,062 764 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         

     รายไดอ่ื้น       691 430 

     ค่าใชจ่้ายในการขาย       (241) (210) 

     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (581) (868) 

     ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์       - (329) 

     ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม       323 154 

     ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (289) (239) 

     ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (41) (94) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี       924 (392) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์         

 ประเทศไทย 5,512 5,622 205 188 134 147 5,851 5,957 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 523 457 - - (2) (3) 521 454 

 ประเทศมาเลเซีย - - 169 167 - - 169 167 

สินทรัพยอ่ื์น         

 ประเทศไทย 8,672 6,745 416 184 (2,932) (2,801) 6,156 4,128 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 913 814 - - (189) (224) 724 590 

 ประเทศมาเลเซีย 2 - 417 280 (57) (55) 362 225 

รวมสินทรัพย ์ 15,622 13,638 1,207 819 (3,046) (2,936) 13,783 11,521 

 กลุ่มบริษทัใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

37. เคร่ืองมือทางการเงิน 

37.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทัตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้มื เงินลงทุน เจา้หน้ีการคา้ เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้น 

และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมี

นโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และเงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น  

กลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคัญจากการให้สินเช่ือดังกล่าว         

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษทัย่อยบางแห่งมีลูกคา้รายหลกัเพียงรายเดียว ทาํให้มีความเส่ียงจากการ

กระจุกตวัของลูกหน้ีของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืม         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ี

ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการ

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา   

 1 ปี ถึง 5 ปี ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10 - 149 48 207 0.10 - 1.75 

เงินลงทุนชัว่คราว - - - 19 19 - 

 10 - 149 67 226  

หนีสิ้นทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื

ระยะสั้นจากธนาคาร 892 - 92 - 984 

ตามหมายเหตุ

ขอ้ 22 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17 - - - 17 5.0 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 46 33 - - 79 2.0 - 11.0 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,687 2,661 - - 4,348 ตามหมายเหตุ 

      ขอ้ 22 

 2,642 2,694 92 - 5,428  

 บริษทัฯมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารดงัต่อไปน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

มูลค่าตามสญัญา อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัครบกาํหนดของสญัญา 

ลา้นบาท    

328 FDR บวกร้อยละ 3.3 คงท่ีร้อยละ 5.65 30 ธนัวาคม 2558 

350 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.33 30 ธนัวาคม 2558 

361 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.98 30 ธนัวาคม 2558 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

มูลค่าตามสญัญา อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัครบกาํหนดของสญัญา 

ลา้นบาท    

225 THBFIX บวกร้อยละ 0.65 คงท่ีร้อยละ 4.77 28 กนัยายน 2555 

40 THBFIX บวกร้อยละ 3.5 คงท่ีร้อยละ 5.97 30 เมษายน 2555 

300 คงท่ีร้อยละ 4.77 6M Deposit Index 

บวกร้อยละ 3.19 

6 กมุภาพนัธ์ 2555 

376 FDR บวกร้อยละ 3.3 คงท่ีร้อยละ 5.65 30 ธนัวาคม 2558 

380 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.33 30 ธนัวาคม 2558 

393 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.98 30 ธนัวาคม 2558 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้และซ้ือ

เคร่ืองจกัรเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณา    

เห็นวา่เหมาะสมในการบริหารความเส่ียง 

 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ วนัครบกาํหนด 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย ตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 3.6 - 31.15 - 31.22 17 ตุลาคม 2556 

เยนญ่ีปุ่น 124.1 - 0.37 - 0.39 - 29 พฤษภาคม 2556 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ วนัครบกาํหนด 

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย ตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.3 5.5 31.4 30.4 - 31.1 29 สิงหาคม 2555 

ยโูร 0.6 - 40.9 - 41.3 - 5 มิถุนายน 2555 

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นจาํนวนเงิน 2.6 ลา้นบาท 

(2554: 8.4 ลา้นบาท) 
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 นอกจากตราสารอนุพนัธ์ท่ีกล่าวขา้งตน้ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดั

อยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี

ท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายชาํระ

หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้

อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ

เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์าร

วดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

38. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี  

31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 1.80:1 (2554: 1.81:1) และเฉพาะ   

บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.18:1 (2554: 1.21:1) 

39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

1. ในเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เลมเทค โฮลด้ิง เพ่ือจดัตั้ง

บริษทัร่วมทุนในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 40 ลา้นบาท และบริษทัฯ จะถือหุน้ใน

บริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 60 

2. เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

เพื่ออนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานคร่ึงปีหลงัของปี 2555 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดใน

อตัราหุน้ละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 67 ลา้นบาท และจ่ายปันผลเป็นหุน้

สามญัของบริษทัฯจาํนวน ไม่เกิน 53,774,860 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้นของบริษทัฯในอตัรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.20 

บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ินจาํนวน 0.45 บาทต่อหุน้ ซ่ึงบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวภายในเดือนพฤษภาคม 2556  

ข) ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 271,697,900 บาท เป็น 268,874,300 บาท โดยการ

ตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 2,823,600 หุน้  
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ค) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 268,874,300 บาท เป็น 322,649,160 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 53,774,860 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ

จ่ายหุน้ปันผล  

40. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2556 
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