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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 

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 
2554 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทในระหวางงวด 

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวด สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 8 เร่ือง สวน
งานดําเนินงาน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี         
1 มกราคม 2556  

          ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชในงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญ
กับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลง
กันระหวางกลุมบริษัทและบริษัทเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้: - 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)    
ขายสินคาและบริการ - - 36 30 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน 

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 1   
ถึง 5 

ดอกเบี้ยรับ - - 47 35 รอยละ 4.9 ถึง 5.1 ตอป 
 (2554: รอยละ 4 ถึง 4.7 ตอป) 

ดอกเบี้ยจาย - - - 2 รอยละ 2 และ 2.3 ตอป 
ซ้ือสินคาและบริการ - - 42 52 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 10 ถงึ 40 
ซ้ืออุปกรณ - - 4 - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 50 
คาเชารับ - - 1 1 อัตราใกลเคียงกับพื้นที่เชาใน

อาคารอืน่ที่มีทําเลที่ต้ังใกลเคียง
กัน 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 1 1 ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - - 320 ตามที่ประกาศจาย 
รายไดอืน่ - - 2 1 ใกลเคียงราคาทุน 
คาใชจายอื่น - - 1 - ใกลเคียงราคาทุน 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคาและบริการ 19 10 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 
ถึง 35 และขายตํ่ากวาทนุใน
อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 20 
ถึง 30 

ซ้ือสินคาและบริการ 20 9 2 8 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน 
อัตรารอยละ 1 ถึง 5 และรอยละ 
20 ถึง 50 

ดอกเบี้ยรับ - 1 - 1 รอยละ 5 ตอป 
เงินปนผลรับ 122 - 122 - ตามที่ประกาศจาย 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  
รายการธุรกิจกับกจิการที่เกี่ยวของกนั    
ขายสินคาและบริการ - 1 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 11 
ซ้ือสินคาและบริการ 125 118 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 5 ถึง 20 
คาธรรมเนียมการจัดการจาย 2 2 2 2 ใกลเคียงราคาทุน 
ซ้ือเคร่ืองจักร - 16 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 
มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 4)    
บริษัทยอย - - 309,863 298,533 
บริษัทรวม 43,756 30,436 16,290 15,683 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถอืหุน/กรรมการรวมกัน) 241 116 117 117 

 43,997 30,552 326,270 314,333 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 12)    
บริษัทยอย - - 130,864 67,513 
บริษัทรวม 24,432 3,880 10,330 7,875 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถอืหุน/กรรมการรวมกัน) 161,792 296,041 2,400 2,400 

 186,224 299,921 143,594 77,788 

 เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกันและเงินกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ยอดคงคางของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 
2555 และ 31 ธันวาคม 2554 และการเคล่ือนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

     กําไร (ขาดทุน)   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง จากการแปลงคา วันท่ี 31 มีนาคม 
 ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด อัตราแลกเปลี่ยน 2555 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน       
บริษัท ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 25,000 - - - 25,000 

 บริษัท โปรเทค ลงิค เทคโนโลยี อินคอร 
    ปอเรชัน่ จํากัด (Protech Link Technology 
    Incorporation Ltd.) 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน
โดยมีกรรมการ

รวมกัน 

28,141 - - - 28,141 
 
 

   บริษัท ดีมาก จํากัด บริษัทท่ีเก่ียวของกัน
โดยมีกรรมการ

รวมกัน 

- 1,126 (504) (1) 621 

 รวม  53,141 1,126 (504) (1) 53,762 
 หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  (28,141) - - - (28,141) 

 รวมเงินใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธิ  25,000 1,126 (504) (1) 25,621 

เงินใหกูยืมระยะยาว       
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอร่ิง 
    อารแอนดดี จํากัด 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน
โดยมีกรรมการ

รวมกัน 

11,178 - - - 11,178 

 รวม  11,178 - - - 11,178 
 หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  (11,178) - - - (11,178) 

 รวมเงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ  - - - - - 

เงินกูยืมระยะส้ัน       
 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทท่ีเก่ียวของกัน

โดยมีกรรมการ
รวมกัน 

2,149 - (2,149) - - 

 กรรมการของกลุมบริษทั  15,791 1,187 - - 16,978 
 รวม  17,940 1,187 (2,149) - 16,978 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 5 และถึงกําหนดชําระคืนเม่ือทวงถาม 
 (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     กําไร (ขาดทุน)   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง จากการแปลงคา วันท่ี 31 มีนาคม 
 ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด อัตราแลกเปลี่ยน 2555 

เงินใหกูยืมระยะส้ัน       
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด บริษัทยอย 12,000 - - - 12,000 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด บริษัทยอย 6,000 70,000 (70,000) - 6,000 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ 
 ฟอรจจ้ิง จํากัด (Kunshan Chaitai- 
 Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 

บริษัทยอย 6,000 - - - 6,000 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด บริษัทยอย 120,000 25,000 (25,000) - 120,000 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด บริษัทยอย - 25,583 (25,583) - - 
บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย 24,000 152,000 (152,000) - 24,000 
บริษัท ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 25,000 - - - 25,000 

 รวม  193,000 272,583 (272,583) - 193,000 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     กําไร (ขาดทุน)   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียังไมเกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง จากการแปลงคา วันท่ี 31 มีนาคม 
 ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด อัตราแลกเปลี่ยน 2555 

เงินใหกูยืมระยะยาว       
บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย)  บริษัทยอย - 1,000 - - 1,000 
   จํากัด       
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด บริษัทยอย 214,000 - - - 214,000 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด บริษัทยอย 73,000 - - - 73,000 
บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย 1,663,300 206,500 - - 1,869,800 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด บริษัทยอย 520,090 169,000 - - 689,090 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด บริษัทยอย - 49,988 - - 49,988 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่  บริษัทยอย 53,315 - - (1,603) 51,712 
   ฟอรจจ้ิง จํากัด (Kunshan Chaitai-Xincheng        
   Precision Forging Co., Ltd.)       
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทยอย 3,610 650 (700) - 3,560 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด บริษัทยอย 699,000 133,000 (256,000) - 576,000 
บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอร่ิง 
   อารแอนดดี จํากัด 

บริษัทท่ีเก่ียวของกัน
โดยมีกรรมการ 

11,178 - - - 11,178 

 รวมกัน      

 รวม  3,237,493 560,138 (256,700) (1,603) 3,539,328 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  (11,178) - - - (11,178) 

 รวมเงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ  3,226,315 560,138 (256,700) (1,603) 3,528,150 

เงินกูยืมระยะส้ัน       
 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนยีร่ิง จํากัด บริษัทยอย 10,000 - - - 10,000 
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด บริษัทยอย 110,000 70,000 (64,500) - 115,500 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด บริษัทยอย 47,887 - (47,887) - - 
 รวม  167,887 70,000 (112,387) - 125,500 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจาย
ผลประโยชนพนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชนระยะส้ัน 5.82 5.76 5.50 5.76 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.03 0.05 - 0.05 
รวม 5.85 5.81 5.50 5.81 

ภาระคํ้าประกนักับกจิการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 15.4 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
เงินสด 3,726 20,626 248 232 
เงินฝากธนาคาร 189,900 218,331 15,389 17,877 
รวม 193,626 238,957 15,637 18,109 

4. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน   
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ     
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 15,207 14,992 11,053 52,352 
 คางชําระ 3 - 12 เดือน 12,508 - 482 157 
 คางชําระมากกวา 12 เดือน - - 1,391 1,391 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 27,715 14,992 12,926 53,900 

ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน   
อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ   
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ   
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 2,207,178 917,939 360,650 84,942 
 คางชําระ 3 - 12 เดือน 21,016 12,197 9,589 5,548 
 คางชําระมากกวา 12 เดือน 14,968 38,579 2,364 24,937 

รวม 2,243,162 968,715 372,603 115,427 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (16,546) (14,401) (3,027) (3,027) 

รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่                   
ไมเก่ียวของกัน, สุทธ ิ 2,226,616 954,314 369,576 112,400 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 2,254,331 969,306 382,502 166,300 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 

ลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ     
ลูกหน้ีและเงินทดรองแกกิจการที่
เก่ียวของกัน 305 13 62,685 22,339 
ดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน 1,291 861 235,973 223,408 
เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน 14,686 14,686 14,686 14,686 
เงินทดรองจาย 33,991 10,081 - - 
รายไดคางรับ 19,060 9,788 14,413 5,887 
อื่น ๆ 56,988 198,097 1,736 1,328 

รวมลูกหน้ีอื่น 126,321 233,526 329,493 267,648 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 2,380,652 1,202,832 711,995 433,948 

5. สินคาคงเหลือ 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษัทยอยบางแหงไดจํานําสินคาสําเร็จรูปมูลคาประมาณ 71 ลานบาท     
(31 ธันวาคม 2554: 43 ลานบาท) เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 

6. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 รายละเอียดของบริษัทรวม 
(หนวย: พันบาท) 

  จัดตั้งขึ้น    งบการเงินรวม 

บริษทั ลักษณะธรุกิจ ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน มูลคาตามบญัชีตามวิธีสวนไดเสีย 

   31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

   รอยละ รอยละ     
บริษทั เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 46 46 30,700 30,700 165,769 168,586 
บริษทั ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 20 20 29,250 29,250 48,942 47,470 
บริษทั มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 40 40 151,400 151,400 142,472 124,419 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด จําหนายแมพิมพ ไทย 49 49 13,229 13,229 12,628 10,445 
บริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ไทย 30 30 7,500 7,500 7,971 8,085 
บริษทั ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 30 30 120,000 120,000 306,382 369,539 

รวม     352,079 352,079 684,164 728,544 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2555 

31  ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31  ธันวาคม 
2554 

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

รวม   352,079 352,079 
หัก: คาเผ่ือการดอยคา   (5,982) (5,982) 

สุทธ ิ   346,097 346,097 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไร/ขาดทุน
จากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลที่บริษัทฯรับ 

 2555 2554 2555 2554 
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด (2,818) 26,917 - - 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 1,472 3,292 - - 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 18,053 (4,218) - - 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 2,182 1,061 - - 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด (114) 102 - - 
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด 58,915 47,832 122,070 - 
รวม 77,690 74,986 122,070 - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม  
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม  
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม  
2554 

   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 200 ลานบาท 100 100 200,000 200,000 
บริษัท เอ แม็คช่ัน จํากัด 10 ลานบาท 10 ลานบาท 51 51 5,100 5,100 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย 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 4,020,713 
หัก: คาเผื่อการดอยคา     (359,376) (359,376) 

สุทธิ     3,661,337 3,661,337 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ของบริษัทยอยบางแหงท่ี
รวมอยูในงบการเงินรวมนี้ไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน มียอดสินทรัพยรวมและรายไดรวมดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 
สินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 

รายไดรวมสําหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัที่        

31 มีนาคม 

 2555 2554 2555 2554 

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

102 117 98 369 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจ้ิง จํากัด 1,071 622 189 195 
   (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)     
บริษัท อาปโก เซ่ียงไฮ จํากดั (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 72 76 1 1 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย 317 271 58 169 
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)     

รวม 1,562 1,086 346 734 

8. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

เงินลงทุนเผื่อขาย   
ตราสารทุนในความตองการของตลาด 160,666 160,666 
คาเผ่ือการปรับมูลคา (42,775) (78,316) 
รวม 117,891 82,350 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2555 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 6,578,408 1,410,813 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 347,384 105,896 
โอนระหวางงวด 22,509 4,370 
ดอกเบ้ียจายท่ีถือเปนตนทุน 2,477 - 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี    
   ณ วันท่ีจําหนาย (1,554) (163) 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (141,484) (24,471) 
ผลตางของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา   
   งบการเงินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ (10,524) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 6,797,216 1,496,445 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทไดรวมตนทุนการกูยืมเขา
เปนราคาทุนของโครงการจํานวน 2.5 ลานบาท และ 0.3 ลานบาท ตามลําดับ  

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของเคร่ืองจักร ยานพาหนะและอุปกรณซ่ึงไดมา
ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 130 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2554: 113 ลานบาท) 

 บริษัทยอยบางแหงไดนําอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงานมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2555 จํานวน 137 ลานบาท ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคาร 

10. สิทธิการเชา 

 บริษัทยอยไดนําสิทธิการเชาท่ีดินซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 จํานวน 109 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2554: 109 ลานบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีไดรับจากธนาคาร 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. คาความนยิม 

(หนวย: ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี              
 31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

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 (300) (300) 
สุทธิ 1,087 1,087 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯไดทําการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิสวนใหญของบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการ
เรียกชดเชยภายใตหัวเร่ืองการใหคํารับรองและการรับประกันในสัญญาซ้ือขายหุนจากกลุมผูถือหุน
รายใหญเดิมเพื่อชดเชยมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยท่ีปรับปรุง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯไดรับรูขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมของเงินลงทุนใน
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมจํานวน 200 ลานบาท โดยประเมินจากประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับในอนาคตของบริษัทยอยในสถานการณปจจุบันโดยใชอัตราคิดลด
กอนภาษีประมาณรอยละ 9.3 และคาตัวแปรทางการเงินซ่ึงจัดทําโดยบุคคลภายนอกและการ
คาดการณการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตโดยผูบริหาร อยางไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต
อาจตางออกไป ข้ึนอยูกับสถานการณทางเศรษฐกิจในอนาคต 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 178,740 295,262 65,576 22,264 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 2,297,394 1,075,045 506,525 314,874 

เจาหน้ีและเงินทดรองจากกิจการที่เก่ียวของกัน 584 - 42,566 15,729 
เจาหน้ีคาหุนกิจการที่เก่ียวของกัน 4,500 4,500 28,878 28,878 
ดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 4,174 4,473 
เจาหน้ีเงินประกันงานกอสราง 94,429 13,793 13,540 13,540 
เจาหน้ีคาซื้อเครื่องจักร - กิจการที่เก่ียวของกัน - 4,044 - 4,044 
เจาหน้ีคาซื้อเครื่องจักร - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 308,822 329,702 242,595 176,659 
คาใชจายคางจาย - กิจการที่เก่ียวของกัน 2,400 4,659 2,400 2,400 
อื่น ๆ 202,038 169,983 20,421 15,440 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 3,088,907 1,896,988 926,675 598,301 

13. เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร           
คํ้าประกันโดยการจํานําสิทธิการเชาท่ีดินและอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน สินคาคงเหลือ
และเงินฝากธนาคารบางสวนของบริษัทยอย คํ้าประกันโดยกรรมการของกลุมบริษัทและโดยบริษัทฯ
และบริษัทยอย และสัญญาของบริษัทฯใหไวตอธนาคารวาจะไมนําสินทรัพยของบริษัทฯไปกอภาระ
ผูกพัน (Negative pledge) 

 สัญญาเงินกูยืมไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอหามในการใหกูยืม ยกเวน
การใหกูยืมแกบริษัทในเครือ และการรักษาอัตราสวนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนใหเปนไปตามสัญญา เปนตน 

14. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 

 ไมมีการคํานวณจํานวนของหุนสามัญเทียบเทาท่ีบริษัทฯอาจตองออกสําหรับหุนบุริมสิทธิแปลง
สภาพสําหรับงวด เนื่องจากราคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพสูงกวามูลคายุติธรรมของหุน
สามัญ 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

15.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจายฝายทุน 

ก. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนจํานวนเงินประมาณ 31 ลานบาท 2 ลาน
เรนมินบิจีน 0.1 ลานยูโร และ 0.6 ลานเหรีญสหรัฐอเมริกา รวมเปนเงินประมาณ 64 ลานบาท ท่ี
เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจักรจากบุคคลภายนอก 

ข. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนท่ียังไมเรียกชําระใน
บริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 94 ลานบาท 

15.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและอุปกรณและ
สัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 15 ป 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมไดดังนี้ 

 
จายชําระภายใน 

ลานบาท 

1 ป 10 
1 ถึง 5 ป 25 
มากกวา 5 ป 2 

15.3 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
ตองจายคาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาตอยอดขายช้ินสวนบางชนิดท่ีขายใหกับลูกคาของ
บริษัทฯและบริษัทยอย สัญญาน้ีมีผลบังคับตลอดระยะเวลาที่ขายสินคาชนิดดังกลาวใหแกลูกคา ซ่ึง
ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 กลุมบริษัทมีคาธรรมเนียมท่ีรับรูเปนคาใชจาย
ภายใตสัญญาขางตนเปนจํานวนเงินประมาณ 5 ลานบาท 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15.4 การค้ําประกัน 

ก. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯมีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือใหแกบริษัทยอยในวงเงิน 48 
ลานเรนมินบิจีน และ 12 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

ข. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 กลุมบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุมบริษัท
เหลืออยูเปนจํานวน 71 ลานบาท 0.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.2 ลานริงกิตมาเลเซีย ซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุมบริษัท ซ่ึงประกอบดวย 
หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวน 50 ลานบาท 0.2 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 0.2 ลานริงกิตมาเลเซีย เพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆจํานวน 21   
ลานบาท  

15.5 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Agreements) 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารดังตอไปนี้ 

มูลคาตามสัญญา อัตราดอกเบ้ียรบั อัตราดอกเบ้ียจาย วันท่ีครบกําหนดของสัญญา 
ลานบาท    

150 THBFIX บวกรอยละ 0.65 คงท่ีรอยละ 4.77 28 กันยายน 2555 
20 THBFIX บวกรอยละ 3.5 คงท่ีรอยละ 5.97 30 เมษายน 2555 

364 FDR บวกรอยละ 3.3 คงท่ีรอยละ 5.65 30 ธันวาคม 2558 
370 MLR ลบรอยละ 1.75 คงท่ีรอยละ 5.33 30 ธันวาคม 2558 
382 MLR ลบรอยละ 1.75 คงท่ีรอยละ 5.98 30 ธันวาคม 2558 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯมีกําไรท่ียังไมรับรูจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญา
แลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเปนจํานวนเงิน 7 ลานบาท 

15.6 สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 กลุมบริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

   อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ 

สกุลเงิน จํานวนท่ีซื้อ จํานวนท่ีขาย จํานวนท่ีซื้อ จํานวนท่ีขาย 
 (ลาน) (ลาน)  

เหรียญสหรัฐอเมริกาตอบาท 1.7 0.5 30.38 - 31.65 30.56 - 31.40 

  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 กลุมบริษัทมีขาดทุนท่ียังไมรับรูจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ
สัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15.7 คดีฟองรอง 

 ในปลายป 2554 บริษัทยอยแหงหนึ่งซ่ึงบริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 60 ถูกฟองเรียกคาเสียหายเนื่องจาก
การละเมิดลิขสิทธ์ิเกี่ยวกับขอมูลแผนท่ีนําทางเปนจํานวนเงินประมาณ 450 ลานบาท ซ่ึงคดียังอยู
ระหวางการพิจารณาของศาล 

16. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

 กลุมบริษัทดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณสําหรับใชผลิตยานยนต 
และจําหนายรถยนตและบริการซอมรถยนต ซ่ึงดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรคือในประเทศ
ไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ของกลุมบริษัทสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 มีดังตอไปนี้: - 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ สวนงานธุรกิจจําหนายรถยนต การตัดรายการบัญช ี   
 สําหรับใชผลิตยานยนต และบริการซอมรถยนต ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
รายไดจากภายนอก         
 ประเทศไทย 2,279 1,764 381 342 - - 2,660 2,106 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 188 194 - - - - 188 194 
 ประเทศมาเลเซีย 1 - 154 531 - - 155 531 
รายไดระหวางสวนงาน 198 242 5 11 (203) (253) - - 

รายไดท้ังส้ิน 2,666 2,200 540 884 (203) (253) 3,003 2,831 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 188 176 45 49 (3) (7) 230 218 
รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:         
     รายไดอื่น       170 126 
     คาใชจายในการขาย       (40) (52) 
     คาใชจายในการบริหาร       (264) (155) 
     ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย       - (33) 
     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม      78 75  
     คาใชจายทางการเงิน       (69) (55) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (4) (32) 

กําไรสําหรับงวด       101 92 

17. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2555 

 


