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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2556 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน

ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 

เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่ม

บริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2555 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 

1.3 การปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด  

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบญัชีและแนวทางปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเ งินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั

ทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี

ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงนิได้  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่าง

มูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษี

เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในไตรมาสปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปี

ก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น

สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย

บญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง 

ภาษีเงินได ้เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

นั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทั

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในระหว่างงวด

ปัจจุบัน ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การ

บูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

ยกเวน้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบต่อ

งบการการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้และยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

3.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าว

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้           

มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก

ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  
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 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี                    

31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี                             

1 มกราคม 

2555 

ณ วนัท่ี                    

31 มีนาคม 

2556 

ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี                             

1 มกราคม 

2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 3,197 3,006 2,800 - - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

เพิ่มข้ึน 32,781 36,753 33,383 2,614 3,344 11,660 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึน 1,422 1,422 1,899 - - - 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน 34,556 38,337 34,284 2,614 3,344 11,660 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2555 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2555 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     

กาํไรหรือขาดทุน:     

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน    

บริษทัร่วมเพิ่มข้ึน (ลดลง) 191 (86) - - 

ภาษีเงินไดเ้พิ่มข้ึน (ลดลง) (2,033) 1,284 730 645 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี

ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 160 (1,495) - - 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ  

บริษทัใหญ่เพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,064 125 (730) (645) 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

(บาท) 0.007 (0.004) (0.003) (0.002) 

 



6 

 

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เงินสด 705 685 238 238 

เงินฝากธนาคาร 241,675 206,376 32,586 25,608 

รวม 242,380 207,061 32,824 25,846 

5. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญั

กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลง

กนัระหวา่งกลุ่มบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี: - 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2556 2555 2556 2555 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    

ขายสินคา้และบริการ - - 46 36 ราคาทุนและตน้ทุนบวกกาํไร

ส่วนเพิ่มในอตัราเฉล่ียประมาณ

ร้อยละ 10   ถึง 30 

ดอกเบ้ียรับ - - 38 47 ร้อยละ 4.8 ถึง 5.4 ต่อปี 

 (2555: ร้อยละ 4.9 ถึง 5.1 ต่อปี) 

ซ้ือสินคา้และบริการ - - 175 42 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราร้อยละ 5 ถึง 35 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 2 4 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 30 

และ 50 

ค่าเช่ารับ - - 1 1 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าใน

อาคารอ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียง

กนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 2 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 

รายไดอ่ื้น - - - 2 ใกลเ้คียงราคาทุน 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - - 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2556 2555 2556 2555 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

ขายสินคา้และบริการ 12 19 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 30 

ถึง 40 

ซ้ือสินคา้และบริการ 15 20 10 2 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน 

อตัราร้อยละ 1 ถึง 5 และร้อยละ 

10 ถึง 50 

เงินปันผลรับ 106 122 106 122 ตามประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ซ้ือสินคา้และบริการ 136 125 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราร้อยละ 5 ถึง 25 

ค่าธรรมเนียมการจดัการจ่าย - 2 - 2 ใกลเ้คียงราคาทุน 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)    

บริษทัยอ่ย - - 335,413 338,749 

บริษทัร่วม 64,110 8,052 53,606 884 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 39 496 31 248 

 64,149 8,548 389,050 339,881 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 217,724 216,092 

บริษทัร่วม 22,928 27,704 15,531 23,556 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 167,466 184,184 9,000 7,200 

 190,394 211,888 242,255 246,848 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

     กาํไร (ขาดทุน)   

  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  

 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพ่ิมข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 มีนาคม 

 ความสมัพนัธ์ 2555 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด อตัราแลกเปล่ียน 2556 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น       

 บริษทั ดีมาก จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ

ร่วมกนั 

484 1,486 (1,325) (26) 619 

 รวม  484 1,486 (1,325) (26) 619 

เงินกูย้มืระยะสั้น       

 กรรมการของกลุ่มบริษทั  16,954 - (66) (869) 16,019 

 รวม  16,954 - (66) (869) 16,019 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 และถึงกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     กาํไร (ขาดทุน)   

  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  

 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพ่ิมข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 มีนาคม 

 ความสมัพนัธ์ 2555 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด อตัราแลกเปล่ียน 2556 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น       

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 9,600 - - - 9,600 

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

บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ 

 ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (Kunshan Chaitai- 

 Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 

บริษทัยอ่ย - - - - - 

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย - 2,400 - - 2,400 

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

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

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

บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัร่วม - - - - - 

 รวม  459,600 2,400 - - 462,000 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว       

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 201,400 - - - 201,400 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั บริษทัยอ่ย 105,000 35,000 (60,000) - 80,000 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 1,493,099 523,000 (300,500) - 1,715,599 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 478,662 185,650 (247,000) - 417,312 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 55,031 22,320 (34,581) - 42,770 

บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่  บริษทัยอ่ย 8,536 - - (367) 8,169 

   ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (Kunshan Chaitai-Xincheng        

   Precision Forging Co., Ltd.)       

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย 3,710 - (2,400) - 1,310 

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 445,750 (445,750) - - 

 รวม  2,345,438 1,211,720 (1,090,231) (367) 2,466,560 

เงินกูย้มืระยะสั้น       

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

 บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั บริษทัยอ่ย 87,050 155,600 (149,900) - 92,750 

 บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 238,000 859,750 (767,000) - 330,750 

 รวม  335,050 1,015,350 (916,900) - 433,500 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้าย

ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 6.1 5.8 5.9 5.5 

รวม 6.1 5.8 5.9 5.5 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17.4 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ     

    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 10,351 7,006 99,770 90,894 

 คา้งชาํระ 3 - 12 เดือน - 7 - 3,035 

 คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 35 9 10 11 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,386 7,022 99,780 93,940 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ     

    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 2,796,038 2,658,768 407,071 360,006 

 คา้งชาํระ 3 - 12 เดือน 25,963 33,389 7,898 18,226 

 คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 14,599 15,106 4,282 3,639 

รวม 2,836,600 2,707,263 419,251 381,871 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (13,754) (13,960) (2,444) (2,545) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ี                   

ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,822,846 2,693,303 416,807 379,326 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,833,232 2,700,325 516,587 473,266 

ลกูหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 285 1,526 38,899 40,500 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 443 - 192,394 205,441 

เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52,752 - 52,752 - 

ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 283 4 5,225 - 

เงินทดรองจ่าย 19,603 23,711 - - 

รายไดค้า้งรับ 24,009 16,257 5,205 5,205 

ลกูหน้ีอ่ืนกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 40,161 59,101 5,193 2,917 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 137,536 100,599 299,668 254,063 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,970,768 2,800,924 816,255 727,329 

7. สินค้าคงเหลอื 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัยอ่ยบางแห่งไดจ้าํนาํสินคา้สาํเร็จรูปมูลค่าประมาณ 228 ลา้นบาท     

(31 ธนัวาคม 2555: 232 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน   

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   31 

มีนาคม

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

31   

มีนาคม

2556 

31   

ธนัวาคม 

2555 

31 

มีนาคม 

2556 

31    

ธนัวาคม  

2555 

   ร้อยละ ร้อยละ    (ปรับปรุง

ใหม่) 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 46 46 30,700 30,700 288,750 269,476 

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 20 20 29,250 29,250 52,024 49,509 

บริษทั มิ้นท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 40 40 151,400 151,400 173,749 162,692 

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั จาํหน่ายแม่พิมพ ์ ไทย 49 49 13,229 13,229 16,120 15,572 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 30 30 120,000 120,000 367,413 419,933 

รวม     344,579 344,579 898,056 917,182 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ 

เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี               

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 31   

มีนาคม

2556 

31   

ธนัวาคม 

2555 

31   

มีนาคม

2556 

31   

ธนัวาคม 

2555 

31   

มีนาคม

2556 

31   

ธนัวาคม 

2555 

31   

มีนาคม

2556 

31   

ธนัวาคม 

2555 

 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 - - 29,250 29,250 

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

รวม   344,579 344,579 - - 344,579 344,579 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุน

จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน         

ในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)   

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 19,274 (3,006) - - 

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,515 1,472 - - 

บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั 11,057 18,053 - - 

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั 547 2,182 - - 

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

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 52,985 59,017 105,504 122,070 

รวม 86,378 77,604 105,504 122,070 

 ในระหว่างปี 2555 สัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯในบริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จาํกดั ลดลงจาก

ร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 12 เน่ืองจากบริษทัดงักล่าวไดเ้พิ่มทุนโดยบริษทัฯไม่ไดล้งทุนเพ่ิม บริษทัฯจึง

โอนเงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนอ่ืน 

 ในเดือนธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทั เอ็ดชาร์ โฮลด้ิง เยอรมนี เพื่อ

จัดตั้ งบริษทั เอ็ดชาร์-อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกัด โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 40 ลา้นบาท และ   

บริษทัฯจะถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 49 

 ในเดือนมีนาคม 2556 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาร่วมทุนกบับริษทั ซูมิโน โคเกียว เพ่ือจดัตั้งบริษทั 

ซูมิโน อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 200 ลา้นบาท และบริษทัฯจะถือหุ้น

ในบริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 49 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 31 31 31 31 31 31 ระหวา่งงวดสามเดือน 

 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   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 - - 

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 - - 

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

สุทธิ     3,661,337 3,661,337   
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 ของบริษทัย่อยบางแห่งท่ี

รวมอยูใ่นงบการเงินรวมน้ีไดส้อบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน มียอดสินทรัพยร์วมและรายไดร้วมดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  รายไดร้วม 

 สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

บริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จาํกดั  

   (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) 226 102 404 98 

บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ ฟอร์จจ้ิง จาํกดั     

   (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) - 1,072 - 189 

บริษทั อาปิโก เซ่ียงไฮ ้จาํกดั (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) - 72 - 1 

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั - มาเลเซีย     

   (New Era Sales (M) SDN. BHD.) 332 317 255 58 

รวม 558 1,563 659 346 

 ในเดือนมกราคม 2556 บริษทัฯไดล้งนามในสญัญาร่วมทุนกบับริษทั เลมเทค โฮลด้ิง เพื่อจดัตั้งบริษทั

ร่วมทุนในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 40 ลา้นบาท และบริษทัฯ จะถือหุ้นในบริษทั

ดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 60 

10. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

31 มีนาคม 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 160,666 160,666 - - 

ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (67,573) (32,917) - - 

 93,093 127,749 - - 

เงนิลงทุนท่ัวไป     

ตราสารทุน 31,125 31,125 3,000 3,000 

รวม 124,218 158,874 3,000 3,000 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2556 6,540,718 1,488,844 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 159,441 35,482 

โอนระหวา่งงวด (27,501) - 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 111 - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

   ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (5,618) (2,536) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (177,224) (36,402) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด (27,743) (24,885) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า   

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (28,426) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2556 6,433,758 1,460,503 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้

เป็นราคาทุนของโครงการจาํนวน 0.1 ลา้นบาท และ 2.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้า

ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 118 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2555: 125 ลา้นบาท) 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํอาคารมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 จาํนวน 123 ลา้นบาท 

(31 ธนัวาคม 2555: 131 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

12. สิทธิการเช่า 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 จาํนวน 

100 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 107 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13. ค่าความนิยม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี              

 31 มีนาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 

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 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯไดป้ระเมินและพิจารณาว่าค่าเผือ่การดอ้ยค่าของค่าความนิยมของ

เงินลงทุนในบริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 300 ลา้นบาท ท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชี

เพียงพอ โดยประเมินจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตของบริษทัย่อยใน

สถานการณ์ปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีประมาณร้อยละ 8.67 และค่าตวัแปรทางการเงินซ่ึง

จัดทาํโดยบุคคลภายนอกและการคาดการณ์การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์โดยผูบ้ริหาร 

อยา่งไรกต็าม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคตอาจต่างออกไป ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในอนาคต 

14. เงินเบิกเกนิบัญชี/เงินกู้ยมืระยะส้ันและระยะยาวจากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคาร           

คํ้าประกนัโดยการจาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร สินคา้คงเหลือและเงินฝากธนาคารบางส่วนของ

บริษทัย่อย คํ้าประกนัโดยกรรมการของกลุ่มบริษทัและโดยบริษทัฯและบริษทัย่อย และสัญญาของ

บริษทัฯใหไ้วต่้อธนาคารวา่จะไม่นาํสินทรัพยข์องบริษทัฯไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 

 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้

การให้กูย้ืมแก่บริษทัในเครือตามท่ีธนาคารอนุมติั และการรักษาอตัราส่วนทางการเงินบางประการ

ตามท่ีระบุในสญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 
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15. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 22,592 3,928 - - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว (2,033) 1,284 730 645 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 20,559 5,212 730 645 

16. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด โดยได้

ปรับจาํนวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล

จาํนวน 53.8 ลา้นหุ้น ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 เน่ืองจากเป็นการออกหุ้นปันผลภายหลงัรอบ

ระยะเวลารายงาน แต่ก่อนวนัท่ีบริษทัฯจะอนุมติัใหอ้อกงบการเงิน และไดป้รับปรุงจาํนวนหุน้สามญั

ท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบโดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลได้

เกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 ไม่มีการคาํนวณจาํนวนของหุ้นสามญัเทียบเท่าท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกสําหรับหุ้นบุริมสิทธิแปลง

สภาพสาํหรับงวด เน่ืองจากราคาตามบญัชีของหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพสูงกว่ามูลค่ายติุธรรมของหุ้น

สามญั 
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17. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 55 ลา้นบาท 9 ลา้น

เรนมินบิจีน 0.6 ลา้นยโูร และ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2555: 86 ลา้นบาท      

10 ลา้นเรนมินบิจีน 0.06 ลา้นยโูร และ 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) รวมเป็นเงินประมาณ 204

ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 233 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างอาคารโรงงาน

และการซ้ือเคร่ืองจกัรจากบุคคลภายนอก 

ข. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของ

เงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระในบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนเงิน 94 ลา้นบาท 

17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคารและอุปกรณ์และ

สญัญาบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา

บริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

จ่ายชาํระภายใน 

ณ วนัท่ี             

31 มีนาคม 2556 

ณ วนัท่ี             

31 ธนัวาคม 2555 

1 ปี 25 18 

1 ถึง 5 ปี 32 36 

มากกวา่ 5 ปี 8 13 
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17.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค “Technical Assistant Agreement” กบั

บริษัทในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศเยอรมนี โดยภายใต้เง่ือนไขตามสัญญา บริษทัย่อยต้องจ่าย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายสินคา้บางชนิด สัญญาน้ีมีผลบงัคบัถึงปี 2556 และ 

2560 ตามลาํดับ นอกจากน้ี บริษัทฯได้ทาํสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค “Cooperation 

Agreement” กบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนี โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัฯตอ้งจ่าย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายช้ินส่วนประกอบถงันํ้ ามนัรถยนต ์(Tank sender) 

สญัญาน้ีมีอายสุญัญา 1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสัญญา และบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

แห่งหน่ึงไดท้าํสญัญาบริการกบับริษทับางแห่ง โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายช้ินส่วนบางชนิดท่ีขายให้กบัลูกคา้ของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย สัญญาน้ีมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคา้ชนิดดงักล่าวให้แก่ลูกคา้ ซ่ึง

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ภายใตส้ญัญาขา้งตน้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 16 ลา้นบาท (2555: 5 ลา้นบาท) 

17.4 การคํา้ประกนั 

ก. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 93 

ลา้นเรนมินบิจีน และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2555: 93 ลา้นเรนมินบิจีน และ 

4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

ข. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่มบริษทั

เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 79 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.3 ลา้นริงกิตมาเลเซีย   

(31 ธนัวาคม 2555: 80 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.3 ลา้นริงกิตมาเลเซีย) ซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 

หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อค ํ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาจาํนวน 56 ลา้นบาท 0.2 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2555: 58 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) เพื่อค ํ้า

ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆจาํนวน 23 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (31 ธนัวาคม 

2555: 22 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นริงกิตมาเลเซีย) 
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17.5 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Agreements) 

 บริษทัฯมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารดงัต่อไปน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

มูลค่าตามสญัญา อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัท่ีครบกาํหนดของสญัญา 

(ลา้นบาท) (ต่อปี) (ต่อปี)  

301 FDR บวกร้อยละ 3.3 คงท่ีร้อยละ 5.65 30 ธนัวาคม 2558 

317 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.33 30 ธนัวาคม 2558 

329 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.98 30 ธนัวาคม 2558 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

มูลค่าตามสญัญา อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัท่ีครบกาํหนดของสญัญา 

(ลา้นบาท) (ต่อปี) (ต่อปี)  

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 

 บริษทัฯมีขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2.5 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: กาํไรท่ียงัไม่รับรู้เป็นจาํนวนเงิน 0.6 ลา้น

บาท) 

17.6 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

 จาํนวน จาํนวน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัท่ีครบกาํหนด 

สกลุเงิน ท่ีซ้ือ ท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย ตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.9 - 29.55 มีนาคม - สิงหาคม 2556 

ยโูร 0.7 - 38.21 - 39.95 - มีนาคม  - กนัยายน 2556 

เยน 165.6 - 0.34 - 0.39 - พฤษภาคม 2556 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 จาํนวน จาํนวน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัท่ีครบกาํหนด 

สกลุเงิน ท่ีซ้ือ ท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย ตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 3.6 - 31.15 - 31.22 ตุลาคม 2556 

เยน 124.1 - 0.37 - 0.39 - พฤษภาคม 2556 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญา

ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 3.2 ลา้นบาท) 

18. 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 ลา้นบาท พนักงานผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นของบริษทัฯ

โดยตรงในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในแต่ละปี โดยเม่ืออายโุครงการครบ 1 ปี (30 กนัยายน 

2556) จะสามารถขายหุน้ไดร้้อยละ 50 ของจาํนวนหุน้สะสมท่ีมีอยู ่และเม่ืออายโุครงการครบ 2 ปี (30 

กนัยายน 2557) จะสามารถขายหุน้ท่ีมีอยูไ่ดท้ั้งจาํนวน 

 โครงการดงักล่าวไดรั้บการพิจารณาเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2555 
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19. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม

ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนงานทั้ งส้ิน 2 ส่วนงานหลกั คือ       

(1) ส่วนงานผลิตอุปกรณ์สาํหรับใชผ้ลิตยานยนต ์และ (2) ส่วนงานจาํหน่ายรถยนตแ์ละบริการซ่อม

รถยนต ์โดยกลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์คือในประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย 

 ราคาโอนระหว่างส่วนงานดาํเนินงานถูกกาํหนดจากพื้นฐานของราคาท่ีสามารถต่อรองไดอ้ย่างเป็น

อิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั (Arm’s length basis) รายไดร้ะหว่างส่วนงานถูกตดั

ออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  

31 มีนาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี: - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 

 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 

ส่วนงาน

จาํหน่ายรถยนต ์  

รายการ

ปรับปรุง  

 สาํหรับใชผ้ลิต

ยานยนต ์

และบริการซ่อม

รถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้      

รายไดจ้ากภายนอก      

 ประเทศไทย 3,074 609 3,683 - 3,683 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 221 - 221 - 221 

 ประเทศมาเลเซีย - 639 639 - 639 

รวมรายไดจ้ากภายนอก 3,295 1,248 4,543 - 4,543 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 527 10 537 (537) - 

รวมรายได้ 3,822 1,258 5,080 (537) 4,543 

ผลการดาํเนินงาน      

กาํไรของส่วนงาน 491 28 519 (230) 289 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     86 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (71) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     304 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (20) 

กาํไรสําหรับงวด     284 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 

ส่วนงาน

จาํหน่ายรถยนต ์  

รายการ

ปรับปรุง  

 สาํหรับใชผ้ลิต

ยานยนต ์

และบริการซ่อม

รถยนต ์ รวมส่วนงน 

และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายได้      

รายไดจ้ากภายนอก      

 ประเทศไทย 2,280 381 2,661 - 2,661 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 189 - 189 - 189 

 ประเทศมาเลเซีย - 153 153 - 153 

รวมรายไดภ้ายนอก 2,469 534 3,003 - 3,003 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 198 5 203 (203) - 

รวมรายได้ 2,667 539 3,206 (203) 3,003 

ผลการดาํเนินงาน      

กาํไรของส่วนงาน 156 5 161 (64) 97 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     77 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (69) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     105 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (5) 

กาํไรสําหรับงวด     100 

20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

ก) จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานคร่ึงปีหลงัของปี 2555 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา

หุ้นละ 0.25 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 67 ลา้นบาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั

ของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 53,774,860 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯในอตัรา 5 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผลหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุน้ รวม

เป็นเงินปันผลทั้งส้ินจาํนวน 0.45 บาทต่อหุ้น ซ่ึงบริษทัฯจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี                         

23 พฤษภาคม 2556  

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

จดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 2,823,600 หุน้  

ค) เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากเดิม 268,874,300 บาท เป็น 322,649,160 บาท โดยการออก

หุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 53,774,860 หุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล  
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21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 

2556 
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