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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2554

31 ธันวาคม 2553

30 มิถุนายน 2554

31 ธันวาคม 2553

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

53,100,001.86

56,516,366.82

15,867,893.94

33,574,165.20

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ

7

145,168,949.73

131,450,515.81

145,168,949.73

131,450,515.81

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

8

120,701,824.54

90,912,050.09

120,701,824.54

90,912,050.09

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

9

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

-

7,651,525.00

-

10,050,822.59

7,164,856.51

8,339,962.62

6,760,504.03

329,021,598.72

286,043,789.23

297,730,155.83

262,697,235.13

51,179,962.50

29,999,962.50

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

11

760,510,928.34

672,241,314.44

737,731,456.35

667,970,556.44

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

12

4,636,586.63

5,523,703.92

4,636,586.63

5,523,703.92

1,851,226.93

2,288,028.06

1,414,419.50

2,288,028.06

766,998,741.90
1,096,020,340.62

680,053,046.42
966,096,835.65

794,962,424.98
1,092,692,580.81

705,782,250.92
968,479,486.05

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

4
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2554

31 ธันวาคม 2553

30 มิถุนายน 2554

31 ธันวาคม 2553

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

เจ้าหนี้การค้า

75,375,250.00

45,000,000.00

63,145,000.00

45,000,000.00

118,812,727.75

119,179,923.36

118,812,727.75

119,179,923.36

120,000,000.00

90,000,000.00

120,000,000.00

90,000,000.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

15

เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

6.1

เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

14

รวมหนี้สินหมุนเวียน

-

-

17,000,000.00

-

45,311,596.80

65,324,596.92

45,269,331.51

65,324,596.92

15,931,464.63

22,360,009.10

15,412,688.00

22,277,653.34

375,431,039.18

341,864,529.38

379,639,747.26

341,782,173.62

หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

5,16

10,127,570.00

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

15

150,000,000.00

135,000,000.00

150,000,000.00

135,000,000.00

160,127,570.00

135,000,000.00

159,949,202.00

135,000,000.00

535,558,609.18

476,864,529.38

539,588,949.26

476,782,173.62

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

9,949,202.00

-

5
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2554

31 ธันวาคม 2553

30 มิถุนายน 2554

31 ธันวาคม 2553

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

ตรวจสอบแล้ว

300,000,000.00

-

300,000,000.00

-

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

17

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
หุ้นสามัญ 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

-

225,000,000.00

-

225,000,000.00

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 225,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

225,000,000.00

225,000,000.00

225,000,000.00

225,000,000.00

49,000,000.00

49,000,000.00

49,000,000.00

49,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

40,000,000.00

231,570,361.72

175,232,306.27

239,103,631.55

177,697,312.43

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

18

842,796.53
546,413,158.25
14,048,573.19
560,461,731.44
1,096,020,340.62

489,232,306.27
489,232,306.27
966,096,835.65

553,103,631.55
553,103,631.55
1,092,692,580.81

491,697,312.43
491,697,312.43
968,479,486.05

6
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2553

รายได้
รายได้จากการขาย

231,755,762.36

231,755,762.36

226,175,307.08

2,023,187.64

2,153,371.21

61,532.30

233,778,950.00

233,909,133.57

226,236,839.38

174,395,277.02

174,395,277.02

164,855,357.26

1,759,529.41

1,752,492.89

1,339,296.00

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

22,960,601.53

21,029,253.25

21,621,751.13

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

4,414,173.09

2,706,237.00

2,606,284.00

203,529,581.05

199,883,260.16

190,422,688.39

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

30,249,368.95

34,025,873.41

35,814,150.99

ต้นทุนทางการเงิน

(3,232,199.61)

(3,373,836.55)

(662,845.59)

กาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

27,017,169.34

30,652,036.86

35,151,305.40

(134,933.16)

(134,933.16)

26,882,236.18

30,517,103.70

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด

35,151,305.40

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

989,507.20

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
การแบ่งปันกาไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัท (หน่วย : บาท)
จานวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)

19

-

-

989,507.20
27,871,743.38

30,517,103.70

35,151,305.40

27,754,643.43
(872,407.25)
26,882,236.18

30,517,103.70
30,517,103.70

35,151,305.40
35,151,305.40

28,744,150.63
(872,407.25)
27,871,743.38

30,517,103.70
30,517,103.70

35,151,305.40
35,151,305.40

0.12

0.14

0.20

225,000,000

225,000,000

180,000,000
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554

2553

รายได้
รายได้จากการขาย

478,342,924.59

478,342,924.59

434,530,841.99

3,801,562.46

4,045,023.41

978,907.37

482,144,487.05

482,387,948.00

435,509,749.36

358,597,465.46

358,597,465.46

318,335,569.11

3,254,252.10

3,247,215.58

3,058,496.06

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

42,793,194.05

39,213,954.76

35,085,331.97

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

7,429,731.09

4,955,756.00

6,021,057.00

412,074,642.70

406,014,391.80

362,500,454.14

กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

70,069,844.35

76,373,556.20

73,009,295.22

ต้นทุนทางการเงิน

(5,590,504.48)

(5,858,757.85)

(1,257,529.73)

กาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้

64,479,339.87

70,514,798.35

71,751,765.49

(279,801.23)

(279,801.23)

(30,336.60)

64,199,538.64

70,234,997.12

71,721,428.89

รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

842,796.53

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
การแบ่งปันกาไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
การแบ่งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัท (หน่วย : บาท)
จานวนหุ้นสามัญ (หน่วย : หุ้น)
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-

-

842,796.53
65,042,335.17

70,234,997.12

71,721,428.89

65,330,965.45
(1,131,426.81)
64,199,538.64

70,234,997.12
70,234,997.12

71,721,428.89
71,721,428.89

66,173,761.98
(1,131,426.81)
65,042,335.17

70,234,997.12
70,234,997.12

71,721,428.89
71,721,428.89

0.29

0.31

0.40

225,000,000

225,000,000

180,000,000
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
(หน่วย : บาท)
ส่วนของผู้ถอื หุ้นบริษัทใหญ่

หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสาหรับงวด
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของ
บริษัทย่อย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

ทุนเรือนหุ้น

ส่วนเกิน

กาไรสะสม

ที่ออกและ

มูลค่าหุ้น

สารอง

ยังไม่ได้

ชาระแล้ว

สามัญ

ตามกฎหมาย

จัดสรร

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน

ส่วนของผู้มี

รวม

รวม

ส่วนได้เสียที่ไม่มี

ส่วนของ

ส่วนของผู้ถอื หุ้น

อานาจควบคุม

ผู้ถอื หุ้น

ของบริษัท

ของบริษัทย่อย

225,000,000.00

49,000,000.00

40,000,000.00

175,232,306.27

-

489,232,306.27

-

489,232,306.27

5

225,000,000.00

49,000,000.00

40,000,000.00

(8,992,910.00)
166,239,396.27

-

(8,992,910.00)
480,239,396.27

-

(8,992,910.00)
480,239,396.27

10

225,000,000.00

49,000,000.00

40,000,000.00

65,330,965.45
231,570,361.72

842,796.53
842,796.53

66,173,761.98
546,413,158.25

15,180,000.00
(1,131,426.81)
14,048,573.19

15,180,000.00
65,042,335.17
560,461,731.44

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
8

9
บริษัท เอเซีย พรีซชิ ั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้นเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2554 และ 2553
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอื หุ้นสาหรับงวด
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถอื หุ้นสาหรับงวด
เงินปันผลจ่าย
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2553

5
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ทุนที่ออกและ
ชาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

กาไรสะสม
สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

225,000,000.00

49,000,000.00

40,000,000.00

177,697,312.43

491,697,312.43

225,000,000.00

49,000,000.00

40,000,000.00

(8,828,678.00)
168,868,634.43

(8,828,678.00)
482,868,634.43

225,000,000.00

49,000,000.00

40,000,000.00

70,234,997.12
239,103,631.55

70,234,997.12
553,103,631.55

180,000,000.00

40,000,000.00

19,000,000.00

332,774,309.16

571,774,309.16

180,000,000.00

40,000,000.00

19,000,000.00

(27,000,000.00)
71,721,428.89
377,495,738.05

(27,000,000.00)
71,721,428.89
616,495,738.05
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

10
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
ปรับรายการที่กระทบกาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
หนี้สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจาหน่ายแม่พิมพ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายแม่พิมพ์
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากกิจกรรมดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
เพิ่มขึ้นในลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
เพิ่มขึ้นในสินค้าคงเหลือ
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ลดลงในเจ้าหนี้การค้า
ลดลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินรวม
2554

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

65,610,766.68

70,514,798.35

71,751,765.49

306,809.04
680,494.78
(3,879.69)
44,966,602.94
887,117.29
55,984.36

306,809.04
680,494.78
(3,879.69)
44,295,771.61
887,117.29
55,984.36

2,050,135.05
(101,122.20)
38,562,442.05
840,363.03
283,583.35

355,890.56
(1,006,701.11)
1,134,660.00
(1,131,426.81)
5,590,494.48
(36,544.83)

355,890.56
(918,998.69)
1,120,524.00
5,858,757.85
(93,032.02)

(38,103.87)
1,257,529.73
-

117,410,267.69
(14,219,516.73)

123,060,237.44
(14,219,516.73)

114,606,592.63
(23,808,917.26)

(30,470,269.23)
(389,085.43)
(107,340.91)
(419,494.85)
(6,324,050.06)
65,480,510.48
36,544.83
(5,585,828.22)
(405,133.54)
59,526,093.55

(30,470,269.23)
974,423.49
316,718.00
(419,494.85)
(6,810,707.56)
72,431,390.56
29,639.64
(5,789,996.20)
(402,820.66)
66,268,213.34

(2,229,264.61)
(767,674.21)
77,824.00
(385,023.36)
(4,943,420.60)
82,550,116.59
(1,327,223.15)
81,222,893.44
ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

11
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนทั่วไปเพิ่มขึ้น
ลดลงในเงินให้กู้ยืมระยะlสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลดลงในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
2554

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553

4,018.69
(89,183,999.55)
(65,325,830.46)
(154,505,811.32)

(21,180,000.00)
(7,575,000.00)
4,018.69
(70,043,906.37)
(65,324,596.92)
(164,119,484.60)

(1,140,000.00)
200,000.00
(37,015,548.79)
(89,550.00)
(32,337,052.47)
(70,382,151.26)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมจากกรรมการ
เพิ่มขึ้นในเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินปันผลจ่าย

30,375,250.00
15,180,000.00
75,000,000.00
(30,000,000.00)
-

18,145,000.00
17,000,000.00
75,000,000.00
(30,000,000.00)
-

3,455,773.17
10,000,000.00
(27,000,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน

90,555,250.00

80,145,000.00

(13,544,226.83)

1,008,102.81
(3,416,364.96)
56,516,366.82
53,100,001.86

(17,706,271.26)
33,574,165.20
15,867,893.94

(2,703,484.65)
17,924,301.57
15,220,816.92

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

21

ยังไม่ได้ตรวจสอบ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

12
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลอย่างย่อ
สาหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งในประเทศไทย โดยมีสานักงาน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 700/331 หมู่ที่ 6 ตาบลดอนหัวฬ่อ อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 อนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็น
บริษัทมหาชนจากัด เป็น “บริษัท เอเซีย พรี ซิชั่น จากัด (มหาชน)” ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการแปรสภาพบริษัท
ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554
บริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท ”) ดาเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการ ผลิต ชิ้นส่วนโลหะ
ความเที่ยงตรงสูงสาหรับใช้ใ นอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์สานักงานและเครื่องปรับอากาศ ผลิตชิ้นส่วนที่มี
รูปร่างซับซ้อนและต้องการควบคุมกระบวนการผลิตเข้มงวดมากเป็นพิเศษและผลิตชิ้นส่วนที่ไม่ซับซ้อนและสามารถ
ลดต้นทุนได้มากเมื่อผลิตในปริมาณสูง
2. หลักเกณฑ์การจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ .ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 และตามข้อกาหนดของ คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการจัดทา
และนาเสนอรายงานทางการเงิน งบการเงิน หลัก คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดได้จัดทาเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลจัดทาเป็นแบบย่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล และได้เพิ่มหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลตาม
ข้อกาหนด ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงิน
ประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ
เพื่อไม่ให้ซ้าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคยนาเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กับ
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

13
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศกาหนดให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังต่อไปนี้กับงบการเงิ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที2่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที3่ (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที5่ (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที6่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที15่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชี
แนวปฏิบัติทางการบัญชี

นที่มี

เรื่อง การนาเสนองบการเงิน
เรื่อง สินค้าคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่อง สัญญาเช่า
เรื่อง รายได้
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
เรื่อง ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
เรื่อง กาไรต่อหุ้น
เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
เรื่อง การรวมธุรกิจ
เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสาหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล
เรื่อง การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
เรื่อง การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชีสาหรับสินทรัพย์ประเภท
อาคารชุด
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กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นกับงบการเงิ
นในงวดปัจจุบัน
และฝ่ายบริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทในงวด
ปัจจุบัน ยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อ
งบการเงินตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5
นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชียังได้ประกาศกาหนดให้ใช้ มาตรฐานการร ายงานทางการเงิน กับงบการเงินใน
งวดอนาคต ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที10
่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที21
่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที25
่

เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่อง ภาษีเงินได้
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
อย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด
ค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรือของผู้ถือหุ้น

วันถือปฏิบัติ
1 มกราคม 2555
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2556
1 มกราคม 2556

กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผลบังคับใช้กับงบการเงินในงวดอนาคต
ก่อนวันถือปฏิบัติ และฝ่ายบ ริหารได้ประเมินแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษัทในงวดที่เริ่มนามาถือปฏิบัติ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ได้กาหนดให้กลุ่มบริษัทต้องรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี หรือ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อมีผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นระหว่างฐานภาษีกับมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้รายการดังกล่าว
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบที่มีต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท
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3. หลักการจัดทางบการเงินรวมระหว่างกาล
งบการเงินรวมระหว่างกาลสาหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 ได้จัดทาขึ้น
โดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท ”) หลังจากตั ดยอดคงค้าง
และรายการระหว่างกันที่มีสาระสาคัญแล้ว อัตราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมมีดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด
PT.API PRECISION

ประเภทของกิจการ
ผลิตชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อนและต้องการควบคุม
กระบวนการผลิตเข้มงวดมากเป็นพิเศษ
ผลิตชิ้นส่วนที่ไม่ซับซ้อนและสามารถลดต้นทุน
ได้มากเมื่อผลิตในปริมาณสูง
ผลิตชิ้นส่วนโลหะความเที่ยงตรงสูงสาหรับ
ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

จดทะเบียน
ในประเทศ
ไทย

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
2554
2553
100.00
-

ไทย

100.00

-

อินโดนีเซีย

50.00

-

ในการจัดทางบการเงินรวมของบริษัทสาหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ได้รวม PT.API
PRECISION ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.00 เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทมีอานาจในการ ควบคุม
การกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริษัทดังกล่าว ดังนั้นจึงถือ ได้ว่าเป็นบริษัทย่อยตามคานิยามที่
ระบุในมาตรฐานการบัญชี
งบการเงินของบริษัทย่อยจัดทาขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริษัทและจัดทาโดยใช้นโยบาย
การบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกัน
4. นโยบายการบัญชี
งบการเงินระหว่างกาล นี้กลุ่มบริษัทได้จัดทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญและวิธีการคานวณ
ในงบการเงินระหว่างกาลเช่นเดียวกันกับที่ใช้สาหรับจัดทางบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเว้น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 5
รายจ่ายที่ เกิดขึ้นอย่า งไม่สม่าเสมอในระหว่างงวดปีบัญชี จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับการรับรู้รายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ณ วันสิ้นงวดปีบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ได้รับรู้ด้วยประมาณการอย่างดีที่สุดโดยใช้อัต ราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นของรอบปีบัญชี คืออัตราร้อยละ 30 ต่อปี
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5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนาเอามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป กลุ่มบริษัทไ ด้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
19
เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน โดยมาตรฐานการบัญชีได้กาหนดให้กลุ่มบริษัทรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มบริษัทได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากการให้บริการของพนักงาน พร้อมทั้งรับรู้หนี้สินเมื่ อพนักงานได้
ให้บริการเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ของพนักงานที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในอนาคต
กลุ่มบริษัทได้เลือกใช้
แนวทางการเพิ่มหนี้สินภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานกรณีการเกษียณอายุหรือการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน
โดยทาการปรับปรุงจานวนหนี้สิ นดังกล่าวกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ตามแนวทางที่กาหนดไว้เป็น
ทางเลือกให้ถือปฏิบัติในช่วงของการเปลี่ยนแปลงตามข้อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่องบ แสดงฐานะการเงิน และ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
กาไรสะสมลดลง

ผลประโยชน์ของ
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
6,057,814.00
6,057,814.00

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
2,935,096.00
2,935,096.00

รวม
8,992,910.00
8,992,910.00
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
กาไรสะสมลดลง

ผลประโยชน์ของ
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
5,908,099.00
5,908,099.00

ผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น
2,920,579.00
2,920,579.00

รวม
8,828,678.00
8,828,678.00
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(หน่วย : บาท)

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้น
กาไรลดลง
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท : หน่วย)

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ผลประโยชน์ของ
ผลประโยชน์
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
ระยะยาวอื่น
รวม
154,510.00
219,115.00
373,625.00
14,265.00
5,424.00
19,689.00
75,527.00
22,912.00
98,439.00
74,546.00
1,028.00
75,574.00
318,848.00
248,479.00
567,327.00
0.001

0.001

0.002
(หน่วย : บาท)

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้น
กาไรลดลง
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท : หน่วย)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ผลประโยชน์ของ
ผลประโยชน์
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
ระยะยาวอื่น
รวม
154,510.00
219,115.00
373,625.00
14,265.00
5,424.00
19,689.00
73,049.00
22,544.00
95,593.00
70,328.00
1,028.00
71,356.00
312,152.00
248,111.00
560,263.00
0.001

0.001

0.002
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(หน่วย : บาท)

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้น
กาไรลดลง
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท : หน่วย)

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ผลประโยชน์ของ
ผลประโยชน์
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
ระยะยาวอื่น
รวม
309,020.00
438,230.00
747,250.00
28,530.00
10,848.00
39,378.00
151,054.00
45,830.00
196,884.00
149,092.00
2,056.00
151,148.00
637,696.00
496,964.00
1,134,660.00
0.003

0.002

0.005
(หน่วย : บาท)

ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้น
กาไรลดลง
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง (บาท : หน่วย)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ผลประโยชน์ของ
ผลประโยชน์
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
ระยะยาวอื่น
รวม
309,020.00
438,230.00
747,250.00
28,530.00
10,848.00
39,378.00
146,098.00
45,086.00
191,184.00
140,656.00
2,056.00
142,712.00
624,304.00
496,220.00
1,120,524.00
0.003

0.002

0.005

6. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ ครอบครัวการุณกรสกุล ซึ่งถือหุ้นร้อย ละ 78.48 (31
ธันวาคม 2553 : ร้อยละ 78.48) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท รายการค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ครอบครัวการุณกรสกุล
เป็นผู้ถือหุ้นหลักหรือเป็นกรรมการถือเป็นรายการระหว่างกันกับบริษัท
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รายการค้ากับบุคคลและกิจการที่ เกี่ยวข้องกันสาหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554 และ 2553 สรุปได้ดังนี้
6.1 สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
- PT.API PRECISION
ยอดต้นงวด
กู้เพิ่มระหว่างงวด
ชาระระหว่างงวด
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ยอดปลายงวด

-

-

7,575,000.00
76,525.00
7,651,525.00

เงินกู้ยืมระยะสั้น
- บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
ยอดต้นงวด
กู้เพิ่มระหว่างงวด
ชาระระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

-

-

18,000,000.00
(1,000,000.00)
17,000,000.00

18,000,000.00
(18,000,000.00)
-

17,000,000.00

60,000,000.00
10,000,000.00
(70,000,000.00)
-

- กรรมการ
ยอดต้นงวด
กู้เพิ่มระหว่างงวด
ชาระระหว่างงวด
ยอดปลายงวด

-

60,000,000.00
10,000,000.00
(70,000,000.00)
-

-

ค่าเช่าค้างรับ
- บริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด

-

-

240,000.00

-

ดอกเบี้ยค้างรับ
- PT.API PRECISION

-

-

63,392.38

-

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
- บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด

-

-

68,761.65

-

จาหน่ายสินทรัพย์
- บริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด

-

-

-

1,500,000.00
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ในต่างประเทศ จา นวน 250,000.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ในรูปสัญญาเงินกู้โดยกาหนดชาระคืนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เงินกู้ยืม ระยะสั้น จาก บริษัทย่อย เป็นเงิน กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินประเภท
เมื่อทวงถามและคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.75 ต่อปี (31 ธันวาคม 2553 : อัตราร้อยละ 3.25 ต่อปี)
ในปี 2553 เงินกู้ยืมจากกรรมการ อยู่ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม และคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี ซึ่งในระหว่างปี 2553 บริษัทได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
6.2 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2554
2553
รายได้จากการขายสินค้า
- บริษัท มิซาวา (ไทยแลนด์) จากัด

-

-

5,526,905.97

ค่าเช่ารับ
- บริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด

-

120,000.00

-

ดอกเบี้ยรับ
- PT.API PRECISION

-

63,392.38

-

ค่าที่ปรึกษา
- บริษัท นาโนเทค อินเตอร์เนชันแนล จากัด

-

ดอกเบี้ยจ่าย
- บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
- กรรมการ

-

166,528.77
166,528.77

240,000.00
661,917.79
661,917.79

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2554
2553
รายได้จากการขายสินค้า
- บริษัท มิซาวา (ไทยแลนด์) จากัด

-

-

11,021,532.92
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2554
2553
ค่าเช่ารับ
- บริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด
ดอกเบี้ยรับ
- PT.API PRECISION
ค่าที่ปรึกษา
- บริษัท นาโนเทค อินเตอร์เนชันแนล จากัด
ดอกเบี้ยจ่าย
- บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
- กรรมการ

-

240,000.00

-

-

63,392.38

-

370,000.00
-

293,145.20
293,145.20

510,000.00
1,253,698.60
1,253,698.60

6.3 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2554
2553
4,338,599.09
2,634,881.00
2,606,284.00
74,546.00
70,328.00
1,028.00
1,028.00
4,414,173.09
2,706,237.00
2,606,284.00

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2554
2553
7,278,583.09
4,813,044.00
6,021,057.00
149,092.00
140,656.00
2,056.00
2,056.00
7,429,731.09
4,955,756.00
6,021,057.00

22
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
6.4 ลักษณะความสัมพันธ์
ชื่อบริษัท
บริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด
บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
PT.API PRECISION
บริษัท นาโนเทค อินเตอร์เนชันแนล จากัด
บริษัท มิซาวา (ไทยแลนด์) จากัด*
บริษัท เอพีพี พลัส จากัด**

ลักษณะความสัมพันธ์
ถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน
ถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน
ถือหุ้นทางตรงและมีผู้บริหารร่วมกัน
มีผู้บริหารร่วมกัน
มีญาติสนิทของกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้น
มีญาติสนิทของกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้น

* ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2553 ไม่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากญาติของสนิทกรรมการ ได้จาหน่ายหุ้นของ
บริษัทดังกล่าวแล้ว
** ตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2553 ไม่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากญาติของสนิทกรรมการได้จาหน่ายหุ้น
ของบริษัทดังกล่าวแล้ว
6.5 นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
รายการธุรกิจ
มูลค่าการซื้อ - ขายเครื่องจักร
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเช่า
ค่าที่ปรึกษา

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตลาด
ต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
มูลค่าตามสัญญา
มูลค่าตามสัญญา

6.6 ภาระผูกพันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทได้ทาสัญญา ให้ เช่าพื้ นที่ภายในโรงงานจานวน
บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี อัตราค่าเช่าเดือนละ 40,000.00 บาท

1 สัญญากั บ
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7. ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ สามารถแยกอายุหนี้ที่ค้างชาระได้ดังนี้

ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ 1 – 30 วัน
เกินกาหนดชาระ 31 – 90 วัน
เกินกาหนดชาระ 91 – 180 วัน
เกินกาหนดชาระ 181- 365 วัน
เกินกาหนดชาระมากกว่า 365 วันขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
107,740,098.41 102,908,309.01
30,020,675.24
21,920,497.67
6,953,513.78
5,041,803.15
152,289.61
1,488,153.92
608,723.86
23,577.75
457.87
68,174.31
145,475,758.77 131,450,515.81
(306,809.04)
145,168,949.73 131,450,515.81

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับสาหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2554 มีดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
ได้รับชาระคืนในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
(306,809.04)
(306,809.04)

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)

สินค้าสาเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างทาง
รวม

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ค่าเผื่อการลดมูลค่า
ค่าเผื่อการลดมูลค่า
ราคาทุน
สินค้าคงเหลือ
สุทธิ
ราคาทุน
สินค้าคงเหลือ
สุทธิ
8,425,743.84
(139,799.13)
8,285,944.71
7,733,878.78
(1,424,398.77) 6,309,480.01
52,058,862.19
52,058,862.19
36,241,369.96
36,241,369.96
66,260,346.68
(7,314,470.49)
58,945,876.19
52,377,505.36
(5,349,376.07) 47,028,129.29
1,411,141.45
1,411,141.45
1,333,070.83
1,333,070.83
128,156,094.16
(7,454,269.62) 120,701,824.54
97,685,824.93
(6,773,774.84) 90,912,050.09
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
โอนกลับในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
(6,773,774.84)
(958,316.60)
277,821.82
(7,454,269.62)

สาหรับงวด สามเดือนและหก เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายมีจานวน 181.29 ล้านบาท และจานวน 373.31 ล้านบาท ตามลาดับ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ (สาหรับงวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 : จานวน 170.38 ล้านบาท และจานวน
327.33 ล้านบาท ตามลาดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ)
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทได้โอนกลับค่าเผื่อจากการลดมูลค่าสินค้าเนื่องจาก
บริษัทได้จาหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้วจานวน 0.28 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ประกอบด้วย

ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้คู่สัญญาเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมศุลกากร
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้กรมสรรพากร
เงินทดรองจ่าย
อื่นๆ
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
433,799.88
2,603,112.42
2,490,489.70
1,833,947.00
1,254,558.00
2,176,976.68
593,908.20
1,639,285.00
1,666,497.79
356,130.98
119,988.12
1,120,193.35
926,791.98
10,050,822.59
7,164,856.51

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
673,799.88
2,199,160.62
2,490,489.70
1,615,177.00
1,254,558.00
2,168,947.39
593,908.20
1,666,497.79
356,130.98
119,988.12
1,035,417.67
926,391.30
8,339,962.62
6,760,504.03
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
รายการเคลือ่ นไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีดังนี้

ยอดคงเหลือต้นงวด
เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงเหลือสิ้นงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
29,999,962.50
21,180,000.00
51,179,962.50

ประเภทและมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการสามารถสรุปได้ดังนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท เอทู เทคโนโลยี จากัด
บริษัท พีทู พรีซิชั่น จากัด
PT.API PRECISION
รวม

ทุนชาระแล้ว
สัดส่วนเงินลงทุน (%)
วิธีราคาทุน (ล้านบาท)
30 มิถุนายน
31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
2554
2553
20.00 ล้านบาท 20.00 ล้านบาท 100.00
100.00
20.00
20.00
16.00 ล้านบาท 10.00 ล้านบาท 100.00
100.00
16.00
10.00
1.00 ล้านเหรียญ
50.00
15.18
สหรัฐอเมริกา
51.18
30.00

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 บริษัทได้ ลงทุนในหุ้นสามัญ ของ PT.API PRECISION ในประเทศอินโดนีเซีย
ร่วมกับ PT. PATEC PRESISI ENGINEERING ในอัตราร้อยละ 50 ของทุน จานวน 1,000,000.00 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา บริษัทได้จ่ายชาระเป็นจานวนเงิน 500,000.00 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นมูลค่า 15.18 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2554 บริษัทได้ จ่ายชาระค่าหุ้นให้แก่ บริษัท พีทู พรี ซิชั่น จากัด จากการเรียกชาระ
ค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติม จานวน 3,999,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.50 บาท
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีดังนี้

ราคาตามบัญชีต้นงวด
ซื้อสินทรัพย์
โอนเข้าระหว่างงวด
โอนออกระหว่างงวด
ค่าเสื่อมราคาสาหรับงวด
จาหน่ายสินทรัพย์
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนที่โอนออกจากการจาหน่ายสินทรัพย์
ค่าตัดจาหน่ายแม่พิมพ์สาหรับงวด
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายแม่พิมพ์
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาตามบัญชีปลายงวด

งบการเงินรวม
672,241,314.44
133,094,153.35
73,132,520.41
(72,575,629.85)
(44,966,602.94)
(2,246,993.09)
2,246,854.09
(55,984.36)
(355,890.56)
(2,813.15)
760,510,928.34

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
667,970,556.44
113,911,794.88
67,361,780.41
(66,804,889.85)
(44,295,771.61)
(2,246,993.09)
2,246,854.09
(55,984.36)
(355,890.56)
737,731,456.35

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีสินทรัพย์ซึ่ งคิดค่าเสื่อมราคาทั้งจานวนแล้ว แต่ยัง ใช้ ดาเนินงานอยู่ใน
ราคาทุนจานวน 98.29 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : จานวน 97.89 ล้านบาท)
บริษัทได้นาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรมูลค่าสุทธิต ามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จานวน
147.13 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : จานวน 155.03 ล้านบาท) ไปค้าประกันสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ทั้งระยะสั้น
และระยะยาวของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในระหว่างงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีดังนี้

ราคาตามบัญชีต้นงวด
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด
ราคาตามบัญชีปลายงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,523,703.92
(887,117.29)
4,636,586.63
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13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ประกอบด้วย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
63,145,000.00
45,000,000.00
63,145,000.00
45,000,000.00
12,230,250.00
75,375,250.00
45,000,000.00
63,145,000.00
45,000,000.00

รายละเอียดวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทสินเชื่อ
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ทรัสต์รีซีท และเลตเตอร์ออฟเครดิต
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
วงเงินร่วมทรัสต์รีซีท เลตเตอร์ออฟเครดิต และ
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม

ประเภทสินเชื่อ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

จานวนวงเงิน (ล้านบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
40.00
40.00
MOR
260.00
160.00
MLR
130.00
50.00
MLR
125.00
10.00
565.00

125.00
10.00
385.00

จานวนวงเงิน (ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
1.24
1.24

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้จดจานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
เครื่องจักรตามหมายเหตุ 11 เพื่อใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและมีกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทได้
เข้าร่วมค้าประกัน

28
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ประกอบด้วย

โบนัสค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
4,500,000.00
15,750,000.00
2,046,873.85
1,012,832.26
6,306,203.59
4,284,687.02
1,688,807.63
809,981.78
791,290.37
579,597.78
521,199.45
15,931,464.63
22,360,009.10

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554 31 ธันวาคม 2553
4,500,000.00
15,750,000.00
1,746,346.48
974,710.00
6,296,947.59
4,283,187.02
1,688,807.63
755,139.78
791,290.37
425,446.52
478,465.95
15,412,688.00
22,277,653.34

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนของหนี้สินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
สุทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554
31 ธันวาคม 2553
270,000,000.00
225,000,000.00
(120,000,000.00)
150,000,000.00

(90,000,000.00)
135,000,000.00

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554
มีดังนี้

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินต้นงวด
สัญญากู้เพิ่มในระหว่างงวด
จ่ายชาระในระหว่างงวด
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินปลายงวด

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554
225,000,000.00
75,000,000.00
(30,000,000.00)
270,000,000.00

29
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่ง หนึ่ง
ค้าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทตามหมายเหตุ 11
รายละเอียดวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาชาระคืนและอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สามารถสรุปได้ดังนี้

เงินกู้ยืมระยะยาว

จานวนวงเงิน
(ล้านบาท)
2554
300

ระยะเวลา
เม.ย. 54-ก.ย.56

อัตราดอกเบี้ย
เดือนที่ 1 - 9 MLR ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี
เดือนที่ 10 เป็นต้นไป MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปี

การชาระหนี้
ชาระเงินต้นรายเดือน
จานวน 23 งวดๆ ละ 10.00
ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีข้อปฏิบัติตามสัญญาที่สาคัญที่ระบุไว้ในสัญญา
ได้แก่
- กาหนดให้บริษัทต้องดารงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ให้เกินกว่า 2 ต่อ 1
- กาหนดให้บริษัทต้องดารงสัดส่วนความสามารถในการชาระหนี้ไม่ให้ต่ากว่า 1.5 เท่า
- กาหนด ให้การถือหุ้นในบริษัทของครอบครัว
การุณกรสกุล ในสัดส่วนไม่ต่ากว่าร้อยละ
ของทุนจดทะเบียน
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จานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเงินกู้ระยะยาวมีดังนี้

ไม่เกิน 1 ปี
2 ปี - 5 ปี
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554
31 ธันวาคม 2553
120,000,000.00
90,000,000.00
150,000,000.00
135,000,000.00
270,000,000.00
225,000,000.00

16. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ
ตามข้อกาหนดของกฎหมายแรงงาน
กลุ่มบริษัทจัดให้มีการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ ประกันภัย โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ในการประมาณการจานวนผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ที่ประมาณการไว้ โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลเพื่อกาหนดมูลค่าปัจจุบันของภ
าระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน ต้นทุนบริการในอดีตและต้นทุนปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 กลุ่มบริษัทรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นหนี้สินจานวน 9.95 ล้านบาท
และจานวน 10.13 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีดังนี้

ภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจ่าย
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
8,992,910.00
8,828,678.00
932,316.00
921,582.00
202,344.00
198,942.00
10,127,570.00
9,949,202.00

สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สาคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีดังนี้

อัตราคิดลด ณ วันสิ้นงวด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราส่วนของพนักงานที่คาดว่าจะลาออกก่อนเกษียณ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
4.50%
6.00%
5.00%

17. ทุนเรือนหุ้น
การเปลี่ยนแปลงของทุนเรือนหุ้น มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ออกหุ้นเพิ่มทุนระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554
ออกหุ้นเพิ่มทุนระหว่างงวด (เพื่อเสนอขายต่อประชาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

จานวนหุ้น
(หน่วย : หุ้น)

หุ้นสามัญ
(หน่วย : บาท)

1,800,000
450,000
2,250,000

180,000,000.00
45,000,000.00
225,000,000.00

225,000,000
75,000,000
300,000,000

225,000,000.00
75,000,000.00
300,000,000.00
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ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ณ วันที่ 1 มกราคม 2553
ออกหุ้นเพิ่มทุนระหว่างงวด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท
เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554
ออกหุ้นเพิ่มทุนระหว่างงวด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554

จานวนหุ้น
(หน่วย : หุ้น)

หุ้นสามัญ
(หน่วย : บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
(หน่วย : บาท)

รวม
(หน่วย : บาท)

1,800,000
450,000
2,250,000

180,000,000.00
45,000,000.00
225,000,000.00

40,000,000.00
9,000,000.00
49,000,000.00

220,000,000.00
54,000,000.00
274,000,000.00

225,000,000
225,000,000

225,000,000.00
225,000,000.00

49,000,000.00
49,000,000.00

274,000,000.00
274,000,000.00

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 มีมติดังนี้
- แก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจานวน 225 ล้านบาท เป็นจานวน 300 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
บริษัทได้นามติดังกล่าวไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554
18. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ .ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สารองตามกฎหมายไม่สามารถนามาจ่ายเงินปันผลได้
19. กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุทธิสาหรับ งวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายในระหว่างงวด
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ
1.00 บาท จึงทาให้จานวนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้วในระหว่างงวดที่นามาเปรียบเทียบ
สาหรับ งวด สามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 255 3 เปลี่ยนจาก 1,800,000 หุ้น เป็นจานวน
180,000,000 หุ้น
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20. เงินปันผลจ่าย
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 15.00 บาท เป็นจานวนเงิน 27.00 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 มีมติ อนุมัติ ให้ จัดสรรกาไรเพื่อ จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 15.00 บาท เป็นจานวนเงิน 27.00 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลในวันที่
27 ตุลาคม 2553
ตามรายงานการประชุมกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 มีมติ อนุมัติ ให้ จัดสรรกาไรเพื่อ จ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 100.00 บาท เป็นจานวนเงิน 225.00 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลในวันที่
28 ธันวาคม 2553 พร้อมจัดสรรสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจานวนเงิน 21.00 ล้านบาทรวมเป็นสารองตามกฎหมาย
ทั้งสิ้นจานวน 40.00 ล้านบาท
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2554 ของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 มีมติอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสาหรับผลประกอบการประจาปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 100.00 บาท ซึ่งในระหว่างปี 2553
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วครบทั้งจานวน
21. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
21.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบขึ้นจากรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2553
308,544.96
232,335.62
132,259.72
18,063,913.39
15,430,525.44
14,511,310.83
34,727,543.51
205,032.88
577,246.37
53,100,001.86
15,867,893.94
15,220,816.92

21.2 รายการที่ไม่กระทบเงินสด มีดังนี้

ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนไปเป็น
สินทรัพย์ถาวร
เงินปันผลค้างจ่าย

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2553
43,910,153.80
43,867,888.51
9,049,000.00
556,890.56
-

556,890.56
-

27,000,000.00

33
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
22. ผลประโยชน์พนักงาน
22.1 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
ของพนักงานสาหรับการจ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็นจานวน
0.34 ล้าน บาท และจานวน
0.66 ล้านบาทตามลาดับ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (30 มิถุนายน
2553 : จานวน 0.24 ล้านบาท และจานวน 0.50 ล้านบาท ตามลาดับในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ)
22.2 ผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ และ ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ตามข้อกาหนดของ
กฎหมายแรงงาน ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ผลประโยชน์ของ
ผลประโยชน์
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
ระยะยาวอื่น
รวม
250,700.00
215,455.00
466,155.00
68,148.00
33,024.00
101,172.00
318,848.00
248,479.00
567,327.00
(หน่วย : บาท)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ผลประโยชน์ของ
ผลประโยชน์
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
ระยะยาวอื่น
รวม
245,688.00
215,101.00
460,789.00
66,464.00
33,010.00
99,474.00
312,152.00
248,111.00
560,263.00

34
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)
(หน่วย : บาท)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ผลประโยชน์ของ
ผลประโยชน์
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
ระยะยาวอื่น
รวม
501,400.00
430,916.00
932,316.00
136,296.00
66,048.00
202,344.00
637,696.00
496,964.00
1,134,660.00
(หน่วย : บาท)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจ่าย
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2554
ผลประโยชน์ของ
ผลประโยชน์
พนักงานกรณีเกษียณอายุ
ระยะยาวอื่น
รวม
491,376.00
430,200.00
921,576.00
132,928.00
66,020.00
198,948.00
624,304.00
496,220.00
1,120,524.00

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่าย บางรายการ สาหรับ งวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553
สามารถนามาแยกตามลักษณะได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของสินค้าสาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจาหน่ายแม่พิมพ์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2553
15,642,899.84
15,642,899.84
(6,004,573.72)
112,803,867.92 112,803,867.92
94,397,078.64
44,575,512.32
43,521,914.24
36,317,345.63
19,963,675.43
23,655,187.14
23,285,668.52
445,532.12
5,511.90

445,532.12
5,511.90

432,169.20
113,677.12
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การเปลีย่ นแปลงของสินค้าสาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจาหน่ายแม่พิมพ์

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2554 30 มิถุนายน 2553
16,509,357.29
16,509,357.29
2,615,763.21
224,986,095.31 224,986,095.31 193,299,372.37
84,127,924.29
81,999,970.15
66,635,547.33
44,966,602.94
44,295,771.61
38,562,442.05
887,117.29
887,117.29
840,363.03
55,984.36
55,984.36
283,583.35
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24. สิ ทธิพิเศษจากการส่ งเสริ มการลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษีอากรจากการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน
พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1.
2.
3.

4.
5.

รายละเอียด
บัตรส่ งเสริ มเลขที่
7002/ย./2544
1207(2)/2547
1130/อ./2548
2133(2)/2549
1257(2)/2554
เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ ผลิตชิ้นส่ วนโลหะ
สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
7 ปี
7 ปี
5 ปี
7 ปี
7 ปี
3.1 ได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติ
บุ ค คลสํ า หรั บ กํา ไรสุ ท ธิ ที่
ได้ รั บ จ า ก ก า ร ป ร ะ ก อ บ
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
ได้รับ
ไม่ได้รับ
ได้รับ
ไม่ได้รับ
ไม่ได้รับ
3.2 ได้รับ อนุ ญาตให้หักเงิ น ได้
พึ ง ป ร ะ เ มิ น เป็ น จํ า น ว น
เท่ากับร้อยละห้า ของรายได้
ที่เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจากการ
ส่ งออก
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
3.3 ได้รับยกเว้น/ลดหย่อนอากร
ขาเข้ า สํ า หรั บ เครื่ องจั ก ร
ต า ม ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาอนุมตั ิ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
3.4 ได้ รั บ ยกเว้น อากรขาเข้ า
สํ า หรั บ วั ต ถุ ดิ บ และวั ส ดุ
จํ า เ ป็ น ที่ ต้ อ ง นํ า เ ข้ า จ า ก
ต่ า งประเทศเพื่ อ ใช้ใ นการ
ผลิ ต เพื่ อ การส่ งออกเป็ น
ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั
นําเข้าวันแรก
วั น ที่ เ ริ่ ม ใ ช้ สิ ท ธิ ต า ม บั ต ร 9 มกราคม 2546
1 มีนาคม 2547 11 กุมภาพันธ์ 2548 1 ตุลาคม 2551 1 กรกฎาคม 2554
ส่ งเสริ ม
วั น ที่ ก ารส่ งเสริ มหมดสิ ทธิ 8 มกราคม 2553 28 กุมภาพันธ์ 2554 31 ตุลาคม 2553
30 กันยายน 2558 30 มิถุนายน 2561
ได้รับยกเว้น
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เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสิทธิ
ประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ .ศ. 2550
ซึ่งพอสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
(ก) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
(ข) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิเป็นระยะเวลาแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนั้น และในกรณีที่กิจการมีผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถนาไปหักจากกาไรสุท ธิที่เกิดขึ้น
หลังจากช่วงเวลาดังกล่าวได้ไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลานั้น
(ค) ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้สาหรับระยะเวลา
ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น
(ง) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็นที่ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันนาเข้าครั้งแรก
(จ) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมนาเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันที่นาเข้าครั้งแรก
สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่มีรายได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
รายได้ของบริษัทสาหรับ งวดสามเดือน และหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 จาแนกตาม
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น-เศษซาก *
รายได้อื่น-อื่นๆ
รวม

2554
231,755,762.36
7,679,418.50
1,703,593.99
241,138,774.85

2553
226,175,307.08
6,371,985.90
61,532.30
232,608,825.28

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
รวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
2554
2553
231,755,762.36
226,175,307.08
7,679,418.50
6,371,985.90
449,777.22
2,153,371.21
61,532.30
449,777.22
241,588,552.07
232,608,825.28
(หน่วย : บาท)

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น-เศษซาก *
รายได้อื่น-อื่นๆ
รวม

2554
478,342,924.59
16,137,801.50
3,112,352.62
497,593,078.71

2553
434,530,841.99
11,042,867.70
877,785.17
446,451,494.86

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
รวม
สาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2554
2553
2554
2553
478,342,924.59
434,530,841.99
16,137,801.50
11,042,867.70
932,670.79
101,122.20
4,045,023.41
978,907.37
932,670.79
101,122.20
498,525,749.50
446,552,617.06

* แสดงรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยสุทธิกับต้นทุนขาย

25. ข้อมูลทางการเงินจาแนกส่วนงาน

การประกอบธุรกิจของบริษัทในงบการเงินรวมสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 จาแนกตามส่วนงานได้ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์สาหรับ
อุตสาหกรรม
ยานยนต์
2554
2553
142.40
134.88
30.13
33.75

รายได้
กาไรจากการดาเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด

ผลิตภัณฑ์สาหรับ
อุตสาหกรรม
อุปกรณ์สานักงาน
2554
2553
0.45
1.00
0.12
0.33

ผลิตภัณฑ์สาหรับ
อุตสาหกรรม
กล้องถ่ายภาพ
2554
2553
47.82
52.06
14.71
13.13

อื่น ๆ
2554
4.13
2.17

รวม
2553
5.62
3.66

2554
231.76
57.36

2553
226.18
61.32

2.02
(1.76)
(22.96)
(4.42)
30.24
(3.23)
27.01
(0.13)
26.88

0.06
(1.34)
(21.62)
(2.61)
35.81
(0.66)
35.15
35.15

760.51
1,096.02

582.61
810.83
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สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์รวม

ผลิตภัณฑ์สาหรับ
อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศ
2554
2553
36.96
32.62
10.23
10.45

การประกอบธุรกิจของบริษัทในงบการเงินรวมสาหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 จาแนกตามส่วนงานได้ ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
ผลิตภัณฑ์สาหรับ
อุตสาหกรรม
ยานยนต์
2554
2553
292.65
268.56
63.61
62.61

รายได้
กาไรจากการดาเนินงานตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
กาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด

ผลิตภัณฑ์สาหรับ
อุตสาหกรรม
อุปกรณ์สานักงาน
2554
2553
1.08
2.02
0.43
0.64

ผลิตภัณฑ์สาหรับ
อุตสาหกรรม
กล้องถ่ายภาพ
2554
2553
99.10
95.51
30.13
29.52

อื่น ๆ
2554
7.66
3.87

รวม
2553
9.06
5.48

2554
478.35
119.74

2553
434.53
116.19

3.80
(3.25)
(42.79)
(7.43)
70.07
(5.59)
64.48
(0.28)
64.20

0.98
(3.06)
(35.09)
(6.02)
73.00
(1.25)
71.75
(0.03)
71.72

760.51
1,096.02

582.61
810.83
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สินทรัพย์ถาวร
สินทรัพย์รวม

ผลิตภัณฑ์สาหรับ
อุตสาหกรรม
เครื่องปรับอากาศ
2554
2553
77.86
59.38
21.70
17.94
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26. เครื่องมือทางการเงิน
ในระหว่างงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 กลุ่ม บริษัทไม่มี การเปลี่ยนแปลง ที่มีสาระสาคัญ
สาหรับเครื่องมือทางการเงินจากวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเว้น
26.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่ม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน ที่มีดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินตลอดจน
เงินกู้ยืมจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ว นใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทจึงอยู่
ในระดับต่า กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังนี้
งบการเงินรวม
จานวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี)
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

30 มิถุนายน 2554

31 ธันวาคม 2553

30 มิถุนายน 2554

31 ธันวาคม 2553

18.06
75.38
270.00

23.66
45.00
225.00

0.75%
3.48% - 4.45%
3.37% - 4.12%

0.25% - 0.50%
3.48% - 3.55%
3.20% - 3.25%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ : ต่อปี)
30 มิถุนายน 2554

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

31 ธันวาคม 2553

30 มิถุนายน 2554

31 ธันวาคม 2553

15.43

23.66

0.75%

0.25% - 0.50%

7.65
63.15

45.00

6.00%
3.48% - 4.45%

3.48% - 3.55%

17.00
270.00

225.00

4.75%
3.37% - 4.12%

3.20% - 3.25%

26.2 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลง
ไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 กลุ่ม บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
โดยเข้าทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแล้วแต่กรณีดังนี้
งบการเงินรวม
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยนญี่ปุ่น
ดอลลาร์สิงคโปร์

สินทรัพย์ทางการเงิน
(ล้าน)
0.51
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
0.08
30.7472
113.23
0.381943
0.03
24.9765
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยนญี่ปุ่น
ดอลลาร์สิงคโปร์

สินทรัพย์ทางการเงิน
(ล้าน)
0.76
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
0.08
30.7472
113.23
0.381943
0.03
24.9765

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัท มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ซึ่งไม่ได้มีการทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยนญี่ปุ่น
ดอลลาร์สิงคโปร์

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
0.39
0.04
30.1513
168.65
0.374218
0.03
23.5577
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สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัททาสัญญาซื้ อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี
ดังนี้
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2554
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศสกุลเงินเยนญี่ปุ่น
จานวน 113.00 ล้านเยน อัตราถัวเฉลี่ย 36.0953 บาทต่อ 100 เยน

40,787,700.00

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสกุลเงินเยนญี่ปุ่น

43,278,189.70

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
27.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญ ญาเช่าสินทรัพย์และบริการอื่น ๆ โดยสัญญามี
อายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี กลุ่มบริษัทมีข้อผูกมัดที่จะจ่ายค่าบริการตามสัญญาดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
งบการเงินรวม /
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ถึงกาหนดชาระ - ภายใน 1 ปี
2.14
- เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
0.80
รวม
2.94
27.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริ ษัท มี ภาระผูกพัน จากการทาเลตเต อร์ออฟเครดิตเป็นจานวนเงินประมาณ
160.75 ล้านเยน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการซื้อเครื่องจักร และจานวน 0.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เกี่ยวเนื่องกับ
การซื้อวัตถุดิบ
28. หนังสือค้าประกัน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทเหลืออยู่เป็น
จานวนเงิน 3.03 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553 : จานวน 3.03 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้าประกันการใช้ไฟฟ้าของ
บริษัท
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29. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล นี้ได้รับการอนุมัติ โดยคณะกรรมการ บริษัท ของ
บริษัทเพื่อให้ออกงบการเงินได้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554

