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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 

1.  ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุม
บริษัท”) และไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2553 ในระหวางงวดปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทโดยบริษัท อาปโก ไอทีเอส 
จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 49 ของทุนท่ีชําระแลวของบริษัท อาปโก ไอทีเอส 
จํากัด (มาเลเซีย) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศมาเลเซีย บริษัทฯถือวาบริษัท อาปโก   
ไอทีเอส จํากัด (มาเลเซีย) เปนบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทดังกลาวอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ 

1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด 

  ในระหวางงวด บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมท่ี
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับท่ี 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 31 รายได - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานเปนคาใชจายเม่ือ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนท่ีใหกับพนักงานดังกลาวเม่ือ
เกิดรายการ  

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนีสิ้นในชวงท่ี
เปล่ียนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน การเปล่ียนแปลงนี้ทําให
บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 ลดลง
เปนจํานวน 2.1 ลานบาท (0.01 บาทตอหุน) และ 7.1 ลานบาท (0.03 บาทตอหุน) ตามลําดับ (เฉพาะ
ของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปนจํานวน 0.6 ลานบาท (0.002 บาทตอหุน) และ 1.7 ลานบาท (0.007 บาท
ตอหุน) ตามลําดับ) 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปน้ี
เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ี
พนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุน
สํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจาย
สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืน ๆ ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงิน
ชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงหลักการประมาณการดังกลาว
ตองใชขอสมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงานและอัตราการมรณะ 

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนคร้ังแรก บริษัทฯ
และบริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกวาหนี้สินท่ีรับรู ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน 

2. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 1.4 
เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ         
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน  

3. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามที่ระบุขางลางนี้ มาตรฐาน
การบัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

4. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 กลุมบริษัทมีรายการ
ธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑ
ตามที่ตกลงกันระหวางกลุมบริษัทและบริษัทเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได
ดังนี้: - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)    
ขายสินคาและบริการ - - 26.2 26.9 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน 

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 1   
ถึง 20 

ดอกเบี้ยรับ - - 41.4 30.0 รอยละ 4.1 ถึง 5.2 ตอป 
 (2553: รอยละ 3.8 ถึง 4.2 ตอป) 

ดอกเบี้ยจาย - - 0.4 4.5 รอยละ 2 และ 2.3 ตอป 
ซ้ือสินคาและบริการ - - 121.6 66.3 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 10 
ถึง 30 

ซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ - - 65.9 - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน
อัตรารอยละ 20 ถงึ 40 

คาเชารับ - - 0.7 0.6 อัตราใกลเคียงกับพื้นที่เชาใน
อาคารอืน่ที่มีทําเลที่ต้ังใกลเคียง
กัน 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 0.8 1.0 ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - 120.0 400.0 ตามที่ประกาศจาย 
รายไดอืน่ - - 1.0 2.6 ใกลเคียงราคาทุน 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคาและบริการ 18.9 9.7 0.2 0.2 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 5 ถึง 40 และขาย
ตํ่ากวาทุนในอัตราประมาณ
รอยละ 20 ถึง 30 

ซ้ือสินคาและบริการ 20.5 9.3 7.7 7.5 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน 
อัตรารอยละ 1 ถึง 2 และรอยละ 
40 ถึง 55 

คาเชารับ 0.2 - - - ตารางเมตรละ 258 บาท 
ดอกเบี้ยรับ 0.4 1.2 0.4 1.2 รอยละ 5 ตอป 

รายการธุรกิจกับกจิการที่เกี่ยวของกนั    
ซ้ือสินคาและบริการ 146.3 69.6 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 5 ถึง 20 
ดอกเบี้ยรับ 0.1 0.3 0.1 0.3 รอยละ 7.5 ตอป 
คาธรรมเนียมการจัดการจาย 1.8 1.8 1.8 1.8 ใกลเคียงราคาทุน 
ซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ 0.2 5.7 - 4.2 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
คาสิทธิจาย 4.5 - - - รอยละ 5.6 ของยอดขาย 
คาที่ปรึกษาจาย 1.8 0.3 - - 400 เหรียญสหรัฐฯตอคนตอวนั 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)    
ขายสินคาและบริการ - - 81.4 168.2 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน 

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 1   
ถึง 20 

ดอกเบี้ยรับ - - 112.8 82.6 รอยละ 4 ถึง 5.2 ตอป 
 (2553: รอยละ 3.4 ถึง 4.4 ตอป) 

ดอกเบี้ยจาย - - 3.3 17.4 รอยละ 2 และ 2.3 ตอป 
ซ้ือสินคาและบริการ - - 246.7 137.4 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 10 
ถึง 30 

ซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ - - 67.7 - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน
อัตรารอยละ 20 ถงึ 40 

คาเชารับ - - 1.9 1.6 อัตราใกลเคียงกับพื้นที่เชาใน
อาคารอืน่ที่มีทําเลที่ต้ังใกลเคียง
กัน 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 2.3 2.6 ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - 590.0 650.0 ตามที่ประกาศจาย 
รายไดอืน่ - - 3.4 2.6 ใกลเคียงราคาทุน 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคาและบริการ 36.9 20.5 0.5 0.5 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 5 ถึง 40 และขาย
ตํ่ากวาทุนในอัตราประมาณ
รอยละ 20 ถึง 35 

ซ้ือสินคาและบริการ 36.2 19.9 20.5 18.1 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน 
อัตรารอยละ 1 ถึง 2 และรอยละ 
30 ถึง 55 

คาเชารับ 0.7 - - - ตารางเมตรละ 258 บาท 
เงินปนผลรับ 29.4 7.0 29.4 7.0 ตามที่ประกาศจาย 
ดอกเบี้ยรับ 2.1 3.2 2.1 3.2 รอยละ 5 ตอป 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกิจกับกจิการที่เกี่ยวของกนั    
ขายสินคาและบริการ 0.9 - - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 11 
ซ้ือสินคาและบริการ 441.5 336.8 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 5 ถึง 20 
ดอกเบี้ยรับ 0.7 0.9 0.7 0.9 รอยละ 7.5 ตอป 
คาธรรมเนียมการจัดการจาย 5.4 6.0 5.4 6.0 ใกลเคียงราคาทุน 
ซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ 0.2 245.1 - 4.2 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
รายไดอืน่ 0.1 3.4 0.1 - ใกลเคียงราคาทุน 
คาสิทธิจาย 17.9 - - - รอยละ 5.6 ของยอดขาย 
คาที่ปรึกษาจาย 4.9 5.1 - - 400 เหรียญสหรัฐฯตอคนตอวนั 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 
มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย   
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากดั  - - 11,186 11,463 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากดั - - 11,786 10,816 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 5,716 2,904 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 47 138 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากดั (มหาชน) - - 13 - 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 270 111 229 111 
 บริษัท ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 16,016 7,241 - - 
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 13,432 1,747 - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากดั (มาเลเซีย)     
    (AAPICO ITS CO. SDN. BHD.) - 4 - - 
 บริษัท มิตซูอิเกะ โคเจียว จํากัด     
    (Mitsuike Kogyo Co., Ltd.) 117 - 117 - 

 29,835 9,103 29,094 25,432 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

เงินทดรองและเงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
เงินทดรองจาย     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากดั - - 167 257 
 บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - - 11 104 
 บริษัท อาปโก เอน็จิเนียร่ิง จํากัด - - 915 771 
 บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น      
    ฟอรจจ้ิง จํากดั (Kunshan Chaitai-      
    Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) - - 4,627 4,445 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากดั - - 1,478 8,088 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 4,990 2,127 
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด - - 273 176 
 บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากดั - - 664 226 
 บริษัท เอ แม็คชัน่ จํากัด - - 165 85 
 บริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากดั - - 987 1,001 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากดั (มหาชน) - - 38 24 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 142 24 
 บริษัท อาปโก อนิเวสเมนท พทีีอ ีลิมิเต็ด 
    (AAPICO Investment Pte., Ltd.) 

 
- 

 
- 

 
8,598 

 
8,343 

 บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด - - 12 6 
 บริษัท เออีอารพี จํากัด - - 81 46 
 บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากดั - - 311 304 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 25 39 25 28 
 บริษัท ม้ินท อาปโก  (ประเทศไทย) จํากดั 10 10 10 10 
 บริษัท ฮนุได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 94 - 94 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท คาซึยา อนิเตอรเนชั่นแนล พทีีอี ลิมิเต็ด 
    (Katsuya International Pte., Limited) 

 
93 

 
95 

 
- 

 
- 

 บริษัท เอเบิล ออโตพารท จํากัด - 3 - - 
 หางหุนสวนจํากัด ไทยเมก ิ - 88 - - 
 222 235 23,588 26,065 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับ     
บริษัทยอย - - 393,956 273,558 
บริษัทรวม 25,374 110,467 25,374 110,467 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 30,661 33,911 2,520 5,770 

 56,035 144,378 421,850 389,795 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,141) (28,141) - - 

 27,894 116,237 421,850 389,795 

 28,116 116,472 445,438 415,860 

เงินปนผลคางรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 14,686 - 14,686 - 

ลูกหนี้คาหุนกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บุคคลที่เกี่ยวของกัน - 150 - - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 3,226,386 2,952,383 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 11,178 11,071 11,178 11,071 

 11,178 11,071 3,237,564 2,963,454 

เงินมัดจําคาซื้อสินทรัพย - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 808 - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอร่ิง      
    อารแอนดดี จํากัด - 10,391 - - 

 - 10,391 808 - 

เจาหนี้การคากิจการท่ีเก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 3,536 332 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 51,015 1,099 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากดั - - 80,392 100,327 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากดั (มหาชน) - - 88 - 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 8,086 8,691 8,084 8,674 
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 11,720 971 - - 



10
 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากดั 191,530 161,481 - - 
 บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จํากัด 23,551 16,004 - - 
 หางหุนสวนจํากัด ไทยเมก ิ 3,644 1,479 - - 
 บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรชัน่ จํากดั 
    (Mitsuike Corporation Company Limited) 219 2,579 - - 

 238,750 191,205 143,115 110,432 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
เงินมัดจํารับลวงหนา     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด - - 16,364 8,182 

คาใชจายคางจาย     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากดั - - 9,948 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรชัน่ จํากดั 
    (Mitsuike Corporation Company Limited) - 13,194 - - 
 บริษัท เอสเอไอที จํากัด 4,200 1,800 4,200 1,800 

 4,200 14,994 14,148 1,800 

เจาหนี้ - ซื้อสินทรัพย     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 23,651 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น จํากัด 
    (Sojitz Corporation Ltd.) - 3,344 - - 
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอร่ิง      
    อารแอนดดี จํากัด - 576 - - 

 - 3,920 23,651 - 

 4,200 18,914 54,163 9,982 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 กนัยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
เงินทดรองและเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน     
เงินทดรอง     
บริษัทยอย     
 บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - - 67 65 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากดั (มหาชน) - - - 93 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 510 432 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากดั - - 885 - 
 บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากดั - - 31 8 
 บริษัท เออีอารพี จํากัด - - 778 - 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - - 118 
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากดั - - 22 - 
บริษัทรวม     
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 80 80 - - 
 บริษัท ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด - 69 - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท คอรยอร เซอรเฟส ทรีทเมนต จํากัด 1,072 1,072 - - 
 บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรชัน่ จํากดั 
    (Mitsuike Corporation Company Limited) - 2,682 - - 
 บริษัท วาย แอล เอ็น จํากัด 55 - - - 
 1,207 3,903 2,293 716 
เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจาย     
บริษัทยอย - - 362,172 410,639 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 2,149 3,449 - - 
กรรมการ 1,985 29 - - 
 4,134 3,478 362,172 410,639 

 5,341 7,381 364,465 411,355 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากกรรมการไมคิดดอกเบ้ียและถึงกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 กนัยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
เจาหนี้คาหุนกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากดั - - 24,250 24,250 
 บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด - - 128 128 
 - - 24,378 24,378 



12
 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

30 กนัยายน 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

บริษัทรวม     
 บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากดั 4,500 - 4,500 - 

 4,500 - 28,878 24,378 

 ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและเงินกูยืม
จากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีการเคล่ือนไหวดังตอไปนี้: - 

 งบการเงินรวม 
(หนวย: พันบาท) 

  ในระหวางงวด  

    กําไร  
 ยอดคงเหลือ   ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   จากการแปลงคา ณ วันท่ี 
 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้น ลดลง อัตราแลกเปล่ียน 30 กันยายน 2554 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับจาก
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

     

บริษัทรวม      
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 110,467 2,097 (87,190) - 25,374 

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
บริษัท โปรเทค ลิงค เทคโนโลยี อินคอร 
 ปอเรช่ัน จํากัด (Protech Link  
 Technology Incorporation Ltd.) 28,141 - - - 28,141 
บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง 
 อารแอนดดี จํากัด 5,770 676 (3,926) - 2,520 

 รวม 144,378 2,773 (91,116) - 56,035 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัทรวม      
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด - 10,000 (10,000) - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง 
 อารแอนดดี จํากัด 11,071 107 - - 11,178 

 รวม 11,071 10,107 (10,000) - 11,178 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางจายแก
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 
    

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากัด 3,449 - (1,300) - 2,149 
กรรมการ 29 2,009 - (53) 1,985 

 รวม 3,478 2,009 (1,300) (53) 4,134 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
(หนวย: พันบาท) 

  ในระหวางงวด  

    กําไร  
 ยอดคงเหลือ   ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   จากการแปลงคา ณ วันท่ี 
 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้น ลดลง อัตราแลกเปล่ียน 30 กันยายน 2554 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับจาก
กิจการท่ีเก่ียวของกัน 

     

บริษัทยอย      
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 40,686 17,755 (10,648) - 47,793 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 10,288 49,314 (49,357) - 10,245 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน 
 ฟอรจจิ้ง จํากัด (Kunshan Chaitai- 
 Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 

 
 

8,041 289 - 76 8,406 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 121,352 434,178 (358,664) - 196,866 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 48,475 131,464 (129,591) - 50,348 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 34,060 655,199 (639,568) - 49,691 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 10,634 336,137 (316,286) - 30,485 
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 21 2,059 (1,958) - 122 
บริษัท เออีอารพี จํากัด 1 - (1) - - 

บริษัทรวม      
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 110,467 2,097 (87,190) - 25,374 

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
 อารแอนดดี จํากัด 5,770 676 (3,926) - 2,520 

 รวม 389,795 1,629,168 (1,597,189) 76 421,850 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัทยอย      
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 214,000 10,000 - - 224,000 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 68,000 - (9,000) - 59,000 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 1,387,499 290,800 - - 1,678,299 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 738,314 - (236,835) - 501,479 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 93,100 1,050 - - 94,150 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน       
  ฟอรจจิ้ง จํากัด (Kunshan Chaitai-Xincheng     
 Precision Forging Co., Ltd.) 2,402 - - 286 2,688 
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 1,268 2,002 - - 3,270 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 447,800 215,700 - - 663,500 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: พันบาท) 

  ในระหวางงวด  

    กําไร  
 ยอดคงเหลือ   ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี   จากการแปลงคา ณ วันท่ี 
 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้น ลดลง อัตราแลกเปล่ียน 30 กันยายน 2554 

บริษัทรวม      
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด - 10,000 (10,000) - - 

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง 
   อารแอนดดี จํากัด 11,071 107 - - 11,178 

 รวม 2,963,454 529,659 (255,835) 286 3,237,564 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางจายแก
กิจการท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัทยอย      
 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 10,011 137 (107) - 10,041 
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 400,628 586,768 (635,265) - 352,131 

 รวม 410,639 586,905 (635,372) - 362,172 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมี
คาใชจายสําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุมและสํารองผลประโยชนระยะยาวของกรรมการและ
ผูบริหารเปนจํานวนเงิน 6.3 ลานบาท และ 18.8 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะของบริษัทฯ: 5.2 ลาน
บาท และ 15.7 ลานบาท ตามลําดับ) 

ภาระคํ้าประกนักับกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 16.4 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 กันยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
เงินสด 831 663 214 228 
เงินฝากธนาคาร 312,426 280,934 27,972 13,975 
รวม 313,257 281,597 28,186 14,203 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. ลูกหนี้การคา  

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหนี้ท่ี    
คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้: - 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 
30 กันยายน 

2554 
31 ธันวาคม 

2553 

อายุหน้ีคางชําระ   
ลูกหนี้การคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน   
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ   
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 21,697 6,280 27,100 23,162 

 คางชําระ 3 - 12 เดือน 5,377 2,823 1,994 879 

 คางชําระมากกวา 12 เดือน 2,761 - - 1,391 

รวม 29,835 9,103 29,094 25,432 

ลูกหนี้การคากิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน     
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ     
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 1,658,380 1,479,393 353,200 212,995 

 คางชําระ 3 - 12 เดือน 5,122 61,578 1,270 24,117 

 คางชําระมากกวา 12 เดือน 13,713 18,983 2,852 1,881 

รวม 1,677,215 1,559,954 357,322 238,993 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (11,832) (13,697) (2,580) (2,580) 

 1,665,383 1,546,257 354,742 236,413 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,695,218 1,555,360 383,836 261,845 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. สินคาคงเหลือ 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทยอยบางแหงไดจํานําสินคาสําเร็จรูปมูลคาประมาณ 108.9 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2553: 162.5 ลานบาท) เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   รอยละ รอยละ   

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 20 ลานบาท 20 ลานบาท 100 100 20,000 20,000 
บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 800 ลานบาท 800 ลานบาท 100 100 1,164,139 1,164,139 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 20 ลานบาท 20 ลานบาท 100 100 19,999 19,999 
บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 
บริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จํากัด 6 ลานริงกิต 6 ลานริงกิต 49 49 31,393 31,393 
   (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.)       
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน 6.1 ลานเหรียญ 6.1 ลานเหรียญ 100 100 196,744 196,744 
   ฟอรจจิ้ง จํากัด (Kunshan Chaitai- สหรัฐฯ สหรัฐฯ     
   Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)       
บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 100 ลานบาท 100 ลานบาท 60 60 62,175 62,175 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด  120 ลานบาท 120 ลานบาท 100 100 120,000 120,000 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 65 ลานบาท 65 ลานบาท 100 100 65,000 65,000 
บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด 2 ลานเหรียญ 2 ลานเหรียญ 100 100 80,682 80,682 
   (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) สหรัฐฯ สหรัฐฯ     
บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด 6.97 ลานเหรียญ 6.97 ลานเหรียญ 100 100 167,950 167,950 
   (AAPICO Investment Pte., Ltd.) สิงคโปร สิงคโปร     
บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด 8.25 ลานบาท 8.25 ลานบาท 51 51 4,208 4,208 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 500 ลานบาท 500 ลานบาท 100 100 1,823,907 1,823,907 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 200 ลานบาท 100 ลานบาท 100 100 200,000 100,000 
บริษัท เอ แม็คช่ัน จํากัด 10 ลานบาท 10 ลานบาท 51 51 5,100 5,100 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย 
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.) 

1.5 ลานริงกิต 1.5 ลานริงกิต 49 49 8,263 8,263 

บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด 0.25 ลานบาท 0.25 ลานบาท 51 51 128 128 
บริษัท เออีอารพี จํากัด 1.25 ลานบาท 1.25 ลานบาท 88 88 1,100 1,100 
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 28.5 ลานบาท 28.5 ลานบาท 76 76 15,675 15,675 
บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด 25 ลานบาท 25 ลานบาท 97 97 24,250 24,250 

รวม     4,020,713 3,920,713 
หัก: คาเผื่อการดอยคา     (159,376) (159,376) 

สุทธิ     3,861,337 3,761,337 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ในระหวางงวดปจจุบัน มีรายการสําคัญเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

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

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

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 ของบริษัทยอย
ส่ีแหงท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมนี้ไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน มียอดสินทรัพยรวมและรายไดรวม
ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

  รายไดรวม 

 สินทรัพยรวม 
ณ วันที่            

30 กันยายน 

สําหรับงวด 
สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 

30 กันยายน 

สําหรับงวด 
เกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 

30 กันยายน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

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

108 120 312 444 921 1,171 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด 822 486 211 197 632 572 
   (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)       
บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 83 79 1 1 3 2 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย 307 188 175 198 476 589 
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)       

รวม 1,320 873 699 840 2,032 2,334 

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 ของบริษัท อาปโก      
เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด บริษัท อาปโก  
อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ แม็คช่ัน จํากัด 
บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด บริษัท เออีอารพี จํากัด บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับงวดดังกลาวจัดทําข้ึน
โดยฝายบริหารและไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 ของบริษัท อาปโก       
เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด บริษัท อาปโก  
อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ แม็คช่ัน จํากัด 
บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด บริษัท เออีอารพี จํากัด และบริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึง
รวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับงวดดังกลาวจัดทําข้ึนโดยฝายบริหารและไมไดสอบทานโดยผูสอบ
บัญชีของบริษัทดังกลาว 

9. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

 รายละเอียดของบริษัทรวม 
(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น   
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
   2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   รอยละ รอยละ     

เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 46 46 30,700 30,700 307,948 278,048 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 20 20 29,250 29,250 46,018 39,254 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 40 40 151,400 71,400 117,020 20,598 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด จําหนายแมพิมพ ไทย 49 49 13,229 13,229 11,798 10,586 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ไทย 30 30 7,500 3,000 8,297 3,187 
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด ผลิตและจําหนายยานพาหนะ และ

จําหนายอะไหล 
ไทย 30 30 120,000 120,000 334,473 172,003 

รวม     352,079 267,579 825,554 523,676 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
คาเผื่อการดอยคาของ 

เงินลงทุน 
มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 รอยละ รอยละ       

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

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

 ในระหวางงวดปจจุบัน มีรายการสําคัญเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทรวมดังตอไปนี้ 

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

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

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในบริษัท
รวมสําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในบริษัท
รวมสําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2554 2553 2554 2553 
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ     
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด 24,839 23,512 63,123 56,795 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 2,926 3,567 7,208 8,821 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 17,766 (74) 16,613 (5,083) 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 174 (1,129) 1,224 (1,129) 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด 223 186 617 186 
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 54,156 7,009 162,470 50,902 
รวม 100,084 33,071 251,255 110,492 

 ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจาก
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด เปนจํานวน 29 ลานบาท (2553: 7 ลานบาท) 

 สวนไดเสียสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 ของบริษัทฯ
ในบริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด คํานวณข้ึนจากงบการเงินท่ีสอบทานแลวของบริษัท
ดังกลาว 

 สวนไดเสียสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 ของบริษัทฯในบริษัท ม้ินท อาปโก 
(ประเทศไทย) จํากัด คํานวณข้ึนจากงบการเงินท่ีสอบทานแลวของบร ิษัทดังกลาว 

 สวนไดเสียสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 ของบริษัทฯ
ในบริษัทอ่ืนคํานวณข้ึนจากงบการเงินท่ียังไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
10. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

เงินลงทุนเผื่อขาย   
ตราสารทุนในความตองการของตลาด 160,666 160,666 
คาเผ่ือการปรับมูลคา (75,013) (86,269) 
รวม 85,653 74,397 

11. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2554 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 5,546,732 1,107,568 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 1,042,689 363,377 
ซ้ือบริษัทยอยระหวางงวด 503 - 
โอนระหวางงวด - จากเงินมัดจําคาซ้ือสินทรัพย 256,717 39,585 
โอนระหวางงวด - อ่ืน ๆ 63,999 - 
ดอกเบ้ียจายท่ีถือเปนตนทุน 14,038 916 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี    
   ณ วันท่ีจําหนาย (9,819) (672) 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (310,737) (50,354) 
คาเผ่ือการดอยคาระหวางงวด (33,069) - 
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา   
   งบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 18,727 - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 6,589,780 1,460,420 

 ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 กลุมบริษัทไดรวมตนทุนการกูยืมเขา
เปนราคาทุนของโครงการจํานวน 14.0 ลานบาท และ 1.5 ลานบาท ตามลําดับ  
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 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของเคร่ืองจักร ยานพาหนะและอุปกรณซ่ึงไดมา
ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 121.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2553: 6.8 ลานบาท) 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดนําเครื่องจักรและอุปกรณโรงงานมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2554 จํานวน 1 ลานบาท ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคาร 

 บริษัทยอยบางแหงไดนําท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและเคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงานมูลคาสุทธิตาม
บัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 494 ลานบาท ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคาร 

12. สิทธิการเชา 

 บริษัทยอยไดนําสิทธิการเชาท่ีดินซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 จํานวน 107 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 112 ลานบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคาร 

13. คาความนยิม 

(หนวย: ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี              
 30 กันยายน 2554 31 ธันวาคม 2553 

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

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯไดทําการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิสวนใหญของบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการ
เรียกชดเชยภายใตหัวเร่ืองการใหคํารับรองและการรับประกันในสัญญาซ้ือขายหุนจากกลุมผูถือหุน
รายใหญเดิมเพื่อชดเชยมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยท่ีปรับปรุง 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดประเมินและพิจารณาวาคาเผ่ือการดอยคาของคาความนิยมของ
เงินลงทุนในบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 100 ลานบาท ท่ีบันทึกไวในบัญชี
เพียงพอ โดยประเมินจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตของบริษัทยอยใน
สถานการณปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีประมาณรอยละ 9.28 และคาตัวแปรทางการเงินซ่ึง
จัดทําโดยบุคคลภายนอกและการคาดการณการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตโดยผูบริหาร 
อยางไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคตอาจตางออกไป ข้ึนอยูกับสถานการณทางเศรษฐกิจในอนาคต 

14. เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร 

 ในระหวางไตรมาสท่ีหนึ่งของปปจจุบัน บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารในประเทศแหง
หนึ่ง โดยมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 400 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบ  
รอยละ 1.9 และมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือนภายในระยะเวลา 5 ป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 
บริษัทฯไดเบิกเงินกูยืมตามสัญญาเงินกูยืมดังกลาวจํานวน 275 ลานบาท 

 ในระหวางไตรมาสท่ีสามของปปจจุบัน บริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่งไดเขาทําสัญญากูยืมเงิน 
จากธนาคารโดยมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 40 ลานเรนมินบิจีน หรือประมาณ 196 ลานบาท เงินกูยืม
ดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบ้ียพีบีโอซี (อัตราดอกเบี้ยอางอิงของรัฐบาล
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน) และมีกําหนดชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาสภายในระยะเวลา 3 ป 
เร่ิมงวดแรกเดือนธันวาคม 2555 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทยอยไดเบิกเงินกูยืมตามสัญญา     
เงินกูยืมดังกลาวจํานวน 9.3 ลานเรนมินบิจีน หรือประมาณ 45.5 ลานบาท 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารคํ้าประกันโดยการจํานําเงิน
ฝากธนาคาร สิทธิการเชาท่ีดิน เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน และสินคาคงเหลือบางสวนของบริษัท
ยอย คํ้าประกันโดยกรรมการของกลุมบริษัทและโดยบริษัทฯและบริษัทยอย และสัญญาของบริษัทฯ
ใหไวตอธนาคารวาจะไมนําสินทรัพยของบริษัทฯไปกอภาระผูกพัน (Negative pledge) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารคํ้าประกันโดยการจํานองท่ีดิน
พรอมส่ิงปลูกสรางบางสวนของบริษัทยอย การจํานําเงินฝากธนาคาร สิทธิการเชาท่ีดิน เคร่ืองจักร
และอุปกรณโรงงานและสินคาคงเหลือบางสวนของบริษัทยอย คํ้าประกันโดยกรรมการของกลุม
บริษัทและโดยบริษัทฯและบริษัทยอย และสัญญาของบริษัทฯใหไวตอธนาคารวาจะไมนําสินทรัพย
ของบริษัทฯไปกอภาระผูกพัน (Negative pledge) 

 สัญญาเงินกูยืมไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอหามในการใหกูยืม ยกเวน
การใหกูยืมแกบริษัทในเครือ และการรักษาอัตราสวนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนใหเปนไปตามสัญญา เปนตน 
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15. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 

(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
กําไรสําหรับงวด 135,629 83,447 92,374 409,107 
จํานวนหุนสามญัถัวเฉลีย่ถวงน้าํหนัก (พันหุน) 226,514 226,514 226,514 226,514 
กําไรตอหุน (บาท/หุน) 0.60 0.37 0.41  1.81 

(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
กําไรสําหรับงวด 273,751 255,816 535,277 682,823 
จํานวนหุนสามญัถัวเฉลีย่ถวงน้าํหนัก (พันหุน) 226,514 226,514 226,514 226,514 
กําไรตอหุน (บาท/หุน) 1.21 1.13 2.36  3.01 

 ไมมีการคํานวณจํานวนของหุนสามัญเทียบเทาท่ีบริษัทฯอาจตองออกสําหรับหุนบุริมสิทธิแปลง
สภาพสําหรับงวด เนื่องจากราคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพสูงกวามูลคายุติธรรมของหุน
สามัญ 

16. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

16.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

 ก. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนจํานวนเงินประมาณ 61.5 ลานบาท 1.2 
ลานเหรียญสหรัฐฯ 1.8 ลานริงกิตมาเลเซีย 19.8 ลานเรนมินบิจีน และ 0.9 ลานยูโร รวมเปนเงิน
ประมาณ 252.4 ลานบาท ท่ีเกี่ยวของกับการกอสรางและปรับปรุงอาคารและการซ้ือเคร่ืองจักร 

 ข. ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนท่ียังไมเรียกชําระใน
บริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 94.2 ลานบาท 
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16.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและอุปกรณและ
สัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 15 ป 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมไดดังนี้ 

 
จายชําระภายใน 

ลานบาท 

1 ป 18.9 
1 ถึง 5 ป 34.8 
มากกวา 5 ป 20.6 

16.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาใหบริการระยะยาว 

 บริษัทยอยสองแหงไดทําสัญญาความชวยเหลือทางดานเทคนิค “Technical Assistant Agreement” กับ
บริษัทในประเทศญี่ปุนและประเทศเยอรมนี โดยภายใตเง่ือนไขตามสัญญา บริษัทยอยตองจาย
คาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาตอยอดขายสินคาบางชนิด สัญญานี้มีผลบังคับถึงป 2556 และ 
2560 ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทฯไดทําสัญญาความชวยเหลือทางดานเทคนิค “Cooperation 
Agreement” กับบริษัทแหงหนึ่งในประเทศเยอรมนี โดยภายใตเง่ือนไขตามสัญญา บริษัทฯตองจาย
คาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาตอยอดขายช้ินสวนประกอบถังน้ํามันรถยนต (Tank sender) 
สัญญานี้มีอายุสัญญา 1 ป แตตออายุอัตโนมัติปตอปหลังจากส้ินสุดสัญญา และบริษัทฯและบริษัทยอย
แหงหนึ่งไดทําสัญญาบริการกับบริษัทบางแหง โดยภายใตเง่ือนไขตามสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอย
ตองจายคาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาตอยอดขายช้ินสวนบางชนิดที่ขายใหกับลูกคาของ
บริษัทฯและบริษัทยอย สัญญาน้ีมีผลบังคับตลอดระยะเวลาที่ขายสินคาชนิดดังกลาวใหแกลูกคา ซ่ึง
ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาธรรมเนียมภายใต
สัญญาขางตนเปนจํานวนเงินประมาณ 27.1 ลานบาท 

16.4 การค้ําประกัน 

 ก. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯมีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือธนาคารใหแกบริษัทยอยใน
วงเงิน 15 ลานบาท 12 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 48 ลานเรนมินบิจีน  
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ข. ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 กลุมบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุม
บริษัทเหลืออยูเปนจํานวน 160.7 ลานบาท 1.9 ลานริงกิตมาเลเซีย และ 0.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุมบริษัท ซ่ึง
ประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวน 136.2 ลาน
บาท และ 0.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆจํานวน 24.4 ลานบาท
และ 1.9 ลานริงกิตมาเลเซีย 

16.5 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Agreements) 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารดังตอไปนี้ 

มูลคาตามสัญญา อัตราดอกเบ้ียรบั อัตราดอกเบ้ียจาย วันท่ีครบกําหนดของสัญญา 
ลานบาท    

300 THBFIX บวกรอยละ 0.65 คงท่ีรอยละ 4.77 28 กันยายน 2555 
60 THBFIX บวกรอยละ 3.5 คงท่ีรอยละ 5.97 30 เมษายน 2555 

300 คงท่ีรอยละ 4.77 6M Deposit Index บวก
รอยละ 3.19 

6 กุมภาพันธ 2555 

382 FDR บวกรอยละ 3.3 คงท่ีรอยละ 5.65 30 ธันวาคม 2558 
385 MLR ลบรอยละ 1.75 คงท่ีรอยละ 5.33 30 ธันวาคม 2558 
396 MLR ลบรอยละ 1.75 คงท่ีรอยละ 5.98 30 ธันวาคม 2558 

  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯมีกําไรที่ยังไมรับรูจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเปนจํานวนเงิน 2.2 ลานบาท 

16.6 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554 กลุมบริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

   อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน จํานวนท่ีซื้อ จํานวนท่ีขาย จํานวนท่ีซื้อ จํานวนท่ีขาย 
 (ลาน) (ลาน)  

เหรียญสหรัฐอเมริกาตอบาท 3.7 4.2 30.6 30.5 - 31.1 
เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ 
ฟรังกสวิส - 0.2 - 0.8 - 0.9 
ยูโรตอบาท 3.6 0.8 42.8 - 43.0 41.6 - 41.7 
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17. เงินปนผลจาย 

(หนวย: บาท) 

  จํานวน        เงินปนผลจาย 
 อนุมัติโดย เงินปนผลจาย ตอหุน 

เงินปนผลประจําป 2553 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 
26 เมษายน 2554 56,463,603 0.21 

เงินปนผลระหวางกาลของป 
2554 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2554 43,019,808 0.16 

  99,483,411 0.37 

เงินปนผลระหวางกาลของป 
2553 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2553 69,907,058 0.26 

18. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 ในเดือนตุลาคม 2554 ไดเกิดอุทกภัยอยางรายแรงในประเทศไทย โดยนํ้าไดเขาทวมพื้นท่ีต้ังของ
โรงงานและสํานักงานของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวมบางแหงทําใหตองหยุดการผลิตช่ัวคราว 
บริษัทดังกลาวยังไมสามารถประเมินความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอทรัพยสินไดในขณะน้ี อยางไรก็ตาม 
บริษัทดังกลาวไดมีการทําประกันภัยคุมครองไวสวนหนึ่งแลว ผลกระทบของเหตุการณอุทกภัยจะถูก
บันทึกบัญชีในไตรมาสท่ีส่ีของปปจจุบัน 

19. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

 กลุมบริษัทดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณสําหรับใชผลิตยานยนต 
และจําหนายรถยนตและบริการซอมรถยนตและดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรคือในประเทศ
ไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ของกลุมบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 และ 2553 มี
ดังตอไปนี้: - 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ สวนงานธุรกิจจําหนายรถยนต การตัดรายการบัญช ี   
 สําหรับใชผลิตยานยนต และบริการซอมรถยนต ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
รายไดจากภายนอก         
 ประเทศไทย 2,024 1,764 316 199 - - 2,340 1,963 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 210 180 - - - - 210 180 
 ประเทศมาเลเซีย 1 - 481 636 - - 482 636 
รายไดระหวางสวนงาน 376 247 4 7 (380) (254) - - 

รายไดท้ังส้ิน 2,611 2,191 801 842 (380) (254) 3,032 2,779 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 199 150 45 44 (34) (3) 210 191 
รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:         
     ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน       (3) (1) 
     รายไดอื่น       128 101 
     คาใชจายในการขาย       (49) (42) 
     คาใชจายในการบริหาร       (151) (121) 
     ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย      (3) - 
     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม      100 33  
     คาใชจายทางการเงิน       (57) (44) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (37) (30) 

กําไรสําหรับงวด       138 87 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ สวนงานธุรกิจจําหนายรถยนต การตัดรายการบัญช ี   
 สําหรับใชผลิตยานยนต และบริการซอมรถยนต ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
รายไดจากภายนอก         
 ประเทศไทย 5,391 5,223 1,060 516 - - 6,451 5,739 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 629 554 - - - - 629 554 
 ประเทศมาเลเซีย 5 - 1,380 1,739 - - 1,385 1,739 
รายไดระหวางสวนงาน 859 650 25 9 (884) (659) - - 

รายไดท้ังส้ิน 6,884 6,427 2,465 2,264 (884) (659) 8,465 8,032 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 484 504 139 117 (44) (22) 579 599 
รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:         
     กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน       - 4 
     รายไดอื่น       352 274 
     คาใชจายในการขาย       (151) (133) 
     คาใชจายในการบริหาร       (448) (338) 
     ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย       (36) - 
     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม      251 110  
     คาใชจายทางการเงิน       (170) (124) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (96) (100) 

กําไรสําหรับงวด       281 292 

20. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2554 


