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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2557 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) 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 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้รวมงบการเงินของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกัด (มหาชน) และ             

บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัเน่ืองจากการลงทุนเพิ่มใน

บริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ก. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

  กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัหรือไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั 
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 ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต  

  กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

2. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

เงินสด 311 5,635 62 62 

เงินฝากธนาคาร 174,149 232,002 20,190 11,723 

รวม 174,460 237,637 20,252 11,785 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึง

เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี: - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2557 2556 2557 2556 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    

ขายสินคา้และบริการ - - 24 46 ราคาทุนและตน้ทุนบวกกาํไร

ส่วนเพิ่มในอตัราเฉล่ียประมาณ

ร้อยละ 5 ถึง 15 

ดอกเบ้ียรับ - - 31 38 ร้อยละ 4.7 ถึง 4.9 ต่อปี 

 (2556: ร้อยละ 4.8 ถึง 5.4 ต่อปี) 

ค่าเช่ารับ - - 1 1 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าใน

อาคารอ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียง

กนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 16 2 ใกลเ้คียงราคาทุน 

รายไดอ่ื้น - - 5 - ใกลเ้คียงราคาทุน 

ซ้ือสินคา้และบริการ - - 68 175 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราร้อยละ 5 ถึง 20 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 8 2 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 15 

และ 40 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม

และการร่วมคา้ 

     

ขายสินคา้และบริการ 38 12 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 30 

ถึง 40 

เงินปันผลรับ 122 106 122 106 ตามประกาศจ่าย 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 1 - 1 - ใกลเ้คียงราคาทุน 

ซ้ือสินคา้และบริการ 49 15 49 10 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน 

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 50 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    

ซ้ือสินคา้และบริการ 83 136 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราร้อยละ 5 ถึง 25 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)    

บริษทัยอ่ย - - 176,246 169,145 

บริษทัร่วม 39,238 38,355 9,343 2,310 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 339 488 339 - 

 39,577 38,843 185,928 171,455 

เงนิปันผลค้างรับ    

บริษทัยอ่ย - - - 200,000 

บริษทัร่วม 119,880 - 119,880 - 

 119,880 - 119,880 200,000 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 61,150 84,900 

บริษทัร่วม 82,302 66,339 75,660 59,737 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 156,800 94,376 - - 

 239,102 160,715 136,810 144,637 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียด

ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

     ขาดทุน   

  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  

 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพ่ิมข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 มีนาคม 

 ความสมัพนัธ์ 2556 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด อตัราแลกเปล่ียน 2557 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น       

บริษทั ดีมาก จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ

ร่วมกนั 

653 389 - - 1,042 

รวม  653 389 - - 1,042 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว       

บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโต โมทีฟ จาํกดั บริษทัร่วม 180 - (180) - - 

รวม  180 - (180) - - 

เงินกูย้มืระยะสั้น       

บริษทั ดีมาก จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ

ร่วมกนั 

- 1,281 - - 1,281 

กรรมการของกลุ่มบริษทั  17,813 - (1,000) 5 16,818 

รวม  17,813 1,281 (1,000) 5 18,099 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 และถึงกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ขาดทุน  

  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  

 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพ่ิมข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 มีนาคม 

 ความสมัพนัธ์ 2556 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด อตัราแลกเปล่ียน 2557 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น       

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 12,600 - - - 12,600 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั บริษทัยอ่ย 34,200 - - - 34,200 

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

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 91,200 58,800 - - 150,000 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 18,000 10,100 - - 28,100 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 180,000 - - - 180,000 

บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล      

   ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทัยอ่ย - 300 - - 300 

รวม  338,400 69,200 - - 407,600 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว       

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 220,400 26,000 (10,000) - 236,400 

บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั บริษทัยอ่ย 48,800 70,000 (39,000) - 79,800 

บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 1,793,500 238,300 (176,000) - 1,855,800 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 297,400 (178,000) - 119,400 

บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 61,300 23,900 (85,200) - - 

บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่  บริษทัยอ่ย 65,159 - - (549) 64,610 

   ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (Kunshan Chaitai-Xincheng        

   Precision Forging Co., Ltd.)       

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย 1,403 - - - 1,403 

บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั บริษทัร่วม 180 - (180) - - 

รวม  2,190,742 655,600 (488,380) (549) 2,357,413 

เงินกูย้มืระยะสั้น       

บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 9,200 - - - 9,200 

บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั บริษทัยอ่ย 35,550 50,800 (60,000) - 26,350 

บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 43,052 950,800 (789,952) - 203,900 

รวม  87,802 1,001,600 (849,952) - 239,450 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 7.7 6.1 7.7 5.9 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0.2 - 0.2 - 

รวม 7.9 6.1 7.9 5.9 
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ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16.4 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ     

    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 27,877 26,324 16,688 19,314 

 คา้งชาํระ 3 - 12 เดือน 162 137 7 7 

 คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 18 45 4 4 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28,057 26,506 16,699 19,325 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ     

    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,962,317 1,895,214 295,304 258,039 

 คา้งชาํระ 3 - 12 เดือน 7,252 10,898 157 4,637 

 คา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 18,697 22,020 5,694 6,785 

รวม 1,988,266 1,928,132 301,155 269,461 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (16,010) (21,962) (991) (991) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ี                   

ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,972,256 1,906,170 300,164 268,470 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,000,313 1,932,676 316,863 287,795 

ลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ     

เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,436 11,666 31,824 23,479 

ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 137,405 128,651 

เงินทดรองจ่าย 7,981 11,410 - - 

เงินชดเชยจากการประกนัภยัคา้งรับ 3,572 234,836 - 182,505 

รายไดค้า้งรับ 20,125 31,083 5,205 7,205 

อ่ืนๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 10,084 671 - - 

อ่ืนๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 28,706 34,457 170 947 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 71,904 324,123 174,604 342,787 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,072,217 2,256,799 491,467 630,582 
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5. สินค้าคงเหลอื 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัยอ่ยบางแห่งไดจ้าํนาํสินคา้สาํเร็จรูปมูลค่าประมาณ 280 ลา้นบาท     

(31 ธนัวาคม 2556: 235 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน   

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   31 

มีนาคม

2557 

31 

ธนัวาคม 

2556 

31   

มีนาคม

2557 

31   

ธนัวาคม 

2556 

31 

มีนาคม 

2557 

31    

ธนัวาคม  

2556 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 46 46 30,700 30,700 327,789 326,434 

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 20 20 29,250 29,250 60,560 55,504 

บริษทั มิ้นท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 40 40 151,400 151,400 171,530 174,109 

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั จาํหน่ายแม่พิมพ ์ ไทย 49 49 13,229 13,229 26,441 22,668 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยานพาหนะและ

อะไหล่ 

ไทย 30 30 120,000 120,000 391,483 474,679 

บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 49 49 19,600 19,600 26,766 21,513 

บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 49 49 98,000 98,000 94,257 95,178 

รวม     462,179 462,179 1,098,826 1,170,085 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สัดส่วนเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี                 

ตามวธีิราคาทุน 

 31   มีนาคม

2557 

31   ธนัวาคม 

2556 

31   มีนาคม

2557 

31   ธนัวาคม 

2556 

 ร้อยละ ร้อยละ   

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

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 20 20 29,250 29,250 

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

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

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

บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 49 49 19,600 19,600 

บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 49 49 98,000 98,000 

รวม   462,179 462,179 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุน

จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบ

การเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)             

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

 2557 2556 2557 2556 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 1,355 19,274 - - 

บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 5,056 2,515 - - 

บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั (2,579) 11,057 - - 

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั 5,757 547 1,985 - 

บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 36,685 52,985 119,880 105,504 

บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 5,253 - - - 

บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั (921) - - - 

รวม 50,606 86,378 121,865 105,504 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 31 31 31 31 31 

 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   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 
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(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 31 31 31 31 31 

 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   ร้อยละ ร้อยละ   

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 200 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 โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล                          

ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั  

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

 บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 60 60 24,000 24,000 

รวม     4,044,713 4,044,713 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (1,211,708) (1,211,708) 

สุทธิ     2,833,005 2,833,005 

 บริษทัย่อยทั้งหมดขา้งตน้ไม่ไดจ่้ายเงินปันผลในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

และ 2556 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั (บริษทัย่อย) ไดท้าํสัญญาร่วมทุนกบับริษทั 

ควอนตั้ม อินเวนชั่น พีทีอี เพื่อจัดตั้ งบริษทั อาปิโก คิวไอ จาํกัด ในประเทศมาเลเซีย โดยบริษทั

ดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 400,000 ริงกิต และบริษทัยอ่ยถือหุน้ในบริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 60 
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8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ 

จดัตั้งข้ึน   

ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   

31 

มีนาคม 

2557 

31 

ธนัวาคม 

2556 

31  

มีนาคม 

2557 

31 

ธนัวาคม 

2556 

31  

มีนาคม 

2557 

31 

ธนัวาคม 

2556 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย 

 (ประเทศไทย) จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย

ช้ินส่วนยานยนต ์

ไทย 50 50 20,000 15,000 19,816 14,816 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

31 มีนาคม              

2557 

31 ธนัวาคม     

2556 

 ร้อยละ ร้อยละ   

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 50 50 20,000 15,000 

9. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

31 มีนาคม 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย     

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 160,666 160,666 - - 

ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (91,995) (85,885) - - 

 68,671 74,781 - - 

เงนิลงทุนทัว่ไป     

ตราสารทุน 48,820 48,820 3,000 3,000 

รวม 117,491 123,601 3,000 3,000 
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10. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

2557 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2557 6,674,348 1,411,560 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 166,383 15,369 

โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและสินทรัพยอ่ื์น (12,310) (42) 

ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 284 233 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

   ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (22,934) (1,099) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (170,439) (30,129) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า   

   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (22,727) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มีนาคม 2557 6,612,605 1,395,892 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้

เป็นราคาทุนของโครงการจาํนวน 0.3 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้า

ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 116 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 

2556: 118 ลา้นบาท) 

 บริษทัย่อยบางแห่งได้นําอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 

มีนาคม 2557 จาํนวน 122 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 124 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี

ไดรั้บจากธนาคาร 

11. สิทธิการเช่า 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 จาํนวน 

103 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 104 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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12. ค่าความนิยม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม              

 31 มีนาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 

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 (1,152) (1,152) 

สุทธิ 235 235 

13. เงินเบิกเกนิบัญชี/เงินกู้ยมืระยะส้ันและระยะยาวจากธนาคาร 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากธนาคารคํ้าประกนัโดยการจาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดินและ

อาคาร สินคา้คงเหลือและเงินฝากธนาคารบางส่วนของบริษทัยอ่ย และคํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย และ

สญัญาของบริษทัฯใหไ้วต่้อธนาคารวา่จะไม่นาํสินทรัพยข์องบริษทัฯไปก่อภาระผกูพนั 

 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯมีเง่ือนไขว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่นาํสินทรัพยไ์ปก่อภาระผกูพนั 

(Negative pledge) และเงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยการจาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดินและ

อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานบางส่วนของบริษทัย่อย ค ํ้าประกนัโดยบริษทัย่อย และสัญญา

ของบริษทัฯใหไ้วต่้อธนาคารวา่จะไม่นาํสินทรัพยข์องบริษทัฯไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 

 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้

การให้กูย้ืมแก่บริษทัในเครือตามท่ีธนาคารอนุมติั และมีขอ้กาํหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อ

หุน้หลกัและการรักษาอตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา 

14. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้
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 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 10,036 22,592 - - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชัว่คราว (6,508) (2,033) 316 730 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุน 3,528 20,559 316 730 

15. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 ในระหว่างปี 2556 หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพของบริษทัฯได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัทั้งจาํนวน 

แมว้่าราคาตามบญัชีของหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญั บริษทัฯจึง

คาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด

กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯตอ้งออกเพื่อแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็น

หุน้สามญั โดยถือเสมือนวา่ไดมี้การแปลงหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 

0 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 152,707 278,520 322,584 280,224 0.47 0.99 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - - 42,360   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่       

 มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 152,707 278,520 322,584 322,584 0.47 0.86 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสาํหรับงวด ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 127,500 80,324 322,584 280,224 0.40 0.29 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

หุน้บุริมสิทธิแปลงสภาพ - - - 42,360   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่       

 มีการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 127,500 80,324 322,584 322,584 0.40 0.25 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 35 ลา้นบาท 0.5 ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 2 ลา้นเรนมินบิจีน รวมเป็นเงินประมาณ 62 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

2556: 51 ลา้นบาท 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 2 ลา้นเรนมินบิจีน และ 0.12 ลา้นยโูร รวมเป็นเงิน

ประมาณ 208 ล้านบาท) ท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือ

เคร่ืองจกัรจากบุคคลภายนอก 

ข. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระใน

บริษัทย่อยและการร่วมค้า เป็นจํานวนเงิน 94 ล้านบาท และ 40 ล้านบาท ตามลําดับ                         

(31 ธนัวาคม 2556: 94 ลา้นบาท และ 45 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

16.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคารและอุปกรณ์และ

สญัญาบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 15 ปี 
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 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา

บริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระ 

ณ วนัท่ี             

31 มีนาคม 2557 

ณ วนัท่ี             

31 ธนัวาคม 2556 

ภายใน 1 ปี 39 33 

มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 30 29 

มากกวา่ 5 ปี 2 3 

16.3 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 2557 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ภายใตส้ญัญาขา้งตน้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 8 ลา้นบาท (2556: 16 ลา้นบาท) 

16.4 การคํา้ประกนั 

ก. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯมีภาระคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อยใน

ต่างประเทศในวงเงิน 50 ลา้นเรนมินบิจีน (31 ธนัวาคม 2556: 40 ลา้นเรนมินบิจีน) 

ข. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระคํ้า

ประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 14 ล้านริงกิต

มาเลเซีย และ 10 ลา้นริงกิตมาเลเซีย ตามลาํดบั  
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ค. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดย

ธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็นจาํนวน 79 ล้านบาท และ 0.3 ล้านริงกิตมาเลเซีย                

ซ่ึง เ ก่ียวเ น่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท                       

ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อค ํ้าประกนัการปฏิบติังานตามสญัญาจาํนวน 55 ลา้นบาท 

เพื่อค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆจาํนวน 24 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นริงกิตมาเลเซีย  

ง. บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเครือข่ายธนกิจเพ่ือผูข้ายกบั

ธนาคารแห่งหน่ึงในฐานะผูค้า้รายใหญ่ (Sponsor) เพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือในการจดัซ้ือวตัถุดิบ

และสินคา้ใหก้บัผูข้ายสินคา้ใหก้บับริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าว สินเช่ือดงักล่าวมีวงเงิน 200 

ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มี

ภาระคํ้าประกนัภายใตส้ญัญาขา้งตน้ 

16.5 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Agreements) 

 บริษทัฯมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารดงัต่อไปน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

มูลค่าตามสญัญา อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัท่ีครบกาํหนดของสญัญา 

(ลา้นบาท) (ต่อปี) (ต่อปี)  

193 FDR บวกร้อยละ 3.3 คงท่ีร้อยละ 5.65 30 ธนัวาคม 2558 

219 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.33 30 ธนัวาคม 2558 

235 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.98 30 ธนัวาคม 2558 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

มูลค่าตามสญัญา อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัท่ีครบกาํหนดของสญัญา 

(ลา้นบาท) (ต่อปี) (ต่อปี)  

220 FDR บวกร้อยละ 3.3 คงท่ีร้อยละ 5.65 30 ธนัวาคม 2558 

250 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.33 30 ธนัวาคม 2558 

265 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.98 30 ธนัวาคม 2558 

 บริษทัฯมีขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 3.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 4.0 ลา้นบาท) 
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16.6 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

 จาํนวน จาํนวน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัท่ีครบกาํหนด 

สกลุเงิน ท่ีซ้ือ ท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย ตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 9.8 - 29.15 - 32.23 เมษายน - 

พฤศจิกายน 2557 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 จาํนวน จาํนวน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัท่ีครบกาํหนด 

สกลุเงิน ท่ีซ้ือ ท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย ตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 10.4 29.15 - 30.30 29.15 - 32.23 มกราคม - 

พฤศจิกายน 2557 

17. คดีฟ้องร้อง 

 ในปลายปี 2554 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงซ่ึงบริษทัฯถือหุน้อยูร้่อยละ 60 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง 

เน่ืองจากการละเมิดลิขสิทธ์ิเก่ียวกบัขอ้มูลแผนท่ีนาํทางเป็นจาํนวนเงินประมาณ 450 ลา้นบาท และใน

ปี 2555 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องในคดีอาญาจากกรณีเดียวกนั ซ่ึงเดือนมกราคม 2556 ศาล

ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลางไดมี้คาํพิพากษาให้ยกฟ้องคดีอาญาดงักล่าว 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายโจทก์ไดย้ื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้

ระหว่างประเทศกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีทางแพ่ง และศาลฎีกาอยู่ในระหว่างการพิจารณา

คดีอาญาดงักล่าว 
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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 

19. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ      

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี: - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 

ส่วนงาน

จาํหน่ายรถยนต ์  

รายการ

ปรับปรุง  

 สาํหรับใชผ้ลิต

ยานยนต ์

และบริการ

ซ่อมรถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2557     

รายได้      

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 2,336 1,238 3,574 - 3,574 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 310 5 315 (315) - 

รวมรายได้ 2,646 1,243 3,889 (315) 3,574 

  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

19 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 

ส่วนงาน

จาํหน่ายรถยนต ์  

รายการ

ปรับปรุง  

 สาํหรับใชผ้ลิต

ยานยนต ์

และบริการ

ซ่อมรถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ผลการดาํเนินงาน      

กาํไรของส่วนงาน 208 36 244 (81) 163 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     51 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (56) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้     158 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (4) 

กาํไรสําหรับงวด     154 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 

ส่วนงาน

จาํหน่ายรถยนต ์  

รายการ

ปรับปรุง  

 สาํหรับใชผ้ลิต

ยานยนต ์

และบริการซ่อม

รถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2556     

รายได้      

รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 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 

20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผล

ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 45 ล้านบาท และมีกําหนดจ่ายในเดือน

พฤษภาคม 2557 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 

2557 
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