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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554 

1.  ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด 

ดังน้ันงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 

เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลน้ีควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย      

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีไดรวมงบการเงินของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุม

บริษัท”) และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2554 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทในระหวางงวด 

1.3 มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวด สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เร่ือง    

สวนงานดําเนินงาน ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่         

1 มกราคม 2556  

 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน    

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.5 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทยอยแหงหน่ึงเปลี่ยนวิธีการคิดคาเสื่อมราคาของอุปกรณโรงงานบาง

ประเภทซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวนประมาณ 360 ลานบาท จากวิธีเสนตรงเปนวิธียอดคงเหลือ

ลดลงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 ป เพื่อสะทอนถึงประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 

บริษัทยอยดังกลาวรับรูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีโดยใชวิธีเปลี่ยนทันที

เปนตนไป ผลจากการเปลี่ยนวิธีการคิดคาเสื่อมราคาดังกลาวทําใหมูลคาตามบัญชีของที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และกําไรสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 

ลดลงเปนจํานวน 64 ลานบาท (กําไรตอหุนลดลง 0.28 บาทตอหุน) 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 กลุมบริษัทมีรายการ

ธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑ

ตามที่ตกลงกันระหวางกลุมบริษัทและบริษัทเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได

ดังน้ี: - 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)    

ขายสินคาและบริการ - - 16 26 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 1   

ถึง 20 

ดอกเบี้ยรับ - - 38 41 รอยละ 4.4 ถึง 4.6 ตอป 

 (2554: รอยละ 4.1 ถึง 5.2 ตอป) 

ซื้อสินคาและบริการ - - 167 122 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 10 

ถึง 30 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ - - 9 66 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 20 

ถึง 40 

คาเชารับ - - 1 1 อัตราใกลเคียงกับพ้ืนที่เชาใน

อาคารอื่นที่มีทําเลที่ต้ังใกลเคียง

กัน 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - - 1 ใกลเคียงราคาทุน 

เงินปนผลรับ - - - 120 ตามที่ประกาศจาย 

รายไดอื่น - - - 1 ใกลเคียงราคาทุน 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ขายสินคาและบริการ 8 19 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 3 

ถึง 35 และขายตํ่ากวาทุนใน

อัตราประมาณรอยละ 20 ถึง 

30 

ซื้อสินคาและบริการ 14 21 11 8 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมใน 

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 1 ถึง 

3 และรอยละ 30 ถึง 55 

คาเชารับ 1 - - - ตารางเมตรละ 258 บาท 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน    

ซื้อสินคาและบริการ 163 146 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมใน

อัตรารอยละ 4 ถึง 20 

คาธรรมเนียมการจัดการจาย 1 2 1 2 ใกลเคียงราคาทุน 

คาสิทธิจาย 8 5 - - รอยละ 1.8 - 4 ของยอดขาย 

คาที่ปรึกษาจาย - 2 - - 400 เหรียญสหรัฐฯตอคนตอวัน 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)    

ขายสินคาและบริการ - - 83 81 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมใน 

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 1   

ถึง 20 

ดอกเบี้ยรับ - - 132 113 รอยละ 4.4 ถึง 5.1 ตอป 

 (2554: รอยละ 4 ถึง 5.2 ตอป) 

ดอกเบี้ยจาย - - 1 3 รอยละ 2 และ 2.3 ตอป 

ซื้อสินคาและบริการ - - 345 247 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 10 

ถึง 30 

ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ - - 14 68 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 20 

ถึง 40 

คาเชารับ - - 2 2 อัตราใกลเคียงกับพ้ืนที่เชาใน

อาคารอื่นที่มีทําเลที่ต้ังใกลเคียง

กัน 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 2 2 ใกลเคียงราคาทุน 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

เงินปนผลรับ - - - 590 ตามที่ประกาศจาย 

รายไดอื่น - - 3 3 ใกลเคียงราคาทุน 

คาใชจายอื่น - - 1 - ใกลเคียงราคาทุน 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ขายสินคาและบริการ 43 37 - 1 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 3 

ถึง 35 และขายตํ่ากวาทุนใน

อัตราประมาณรอยละ 20 ถึง 

35 

ซื้อสินคาและบริการ 48 36 21 21 ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมใน 

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 1 ถึง 

3 และรอยละ 30 ถึง 55 

คาเชารับ 1 1 - - ตารางเมตรละ 258 บาท 

เงินปนผลรับ 130 29 130 29 ตามที่ประกาศจาย 

ดอกเบี้ยรับ 1 2 1 2 รอยละ 5 และ 6.9 ตอป 

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน    

ขายสินคาและบริการ - 1 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมใน

อัตรารอยละ 11 

ซื้อสินคาและบริการ 442 442 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมใน

อัตรารอยละ 2 ถึง 20 

ดอกเบี้ยรับ 1 1 1 1 รอยละ 7.5 ตอป 

คาธรรมเนียมการจัดการจาย 5 5 5 5 ใกลเคียงราคาทุน 

คาสิทธิจาย 11 18 - - รอยละ 1.8 - 4 ของยอดขาย 

คาที่ปรึกษาจาย - 5 - - 400 เหรียญสหรัฐฯตอคนตอวัน 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 

2554 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 4)    

บริษัทยอย - - 321,342 298,533 

บริษัทรวม 38,588 30,436 19,085 15,683 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุน/กรรมการรวมกัน) 369 116 365 117 

 38,957 30,552 340,792 314,333 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 12)    

บรษิัทยอย - - 197,466 67,513 

บริษัทรวม 20,041 3,880 16,064 7,875 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีผูถือหุน/กรรมการรวมกัน) 196,095 296,041 1,839 2,400 

 216,136 299,921 215,369 77,788 

 เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันและเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ยอดคงคางของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 

2555 และ 31 ธันวาคม 2554 และการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียด

ดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

     กําไร (ขาดทุน)   

  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ ณ  

 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง จากการแปลงคา วันท่ี 30 กันยายน 

 ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด อัตราแลกเปลี่ยน 2555 

เงินใหกูยืมระยะสั้น       

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 25,000 - (25,000) - - 

 บริษัท โปรเทค ลิงค เทคโนโลยี อินคอร 

    ปอเรชั่น จํากัด (Protech Link Technology 

    Incorporation Ltd.) 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน

โดยมีกรรมการ

รวมกัน 

28,141 - (28,141) - - 

   บริษัท ดีมาก จํากัด บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน

โดยมีกรรมการ

รวมกัน 

- 4,369 (3,829) 206 746 

 รวม  53,141 4,369 (56,970) 206 746 

 หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (28,141) - 28,141 - - 

 รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ  25,000 4,369 (28,829) 206 746 

เงินใหกูยืมระยะยาว       

 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอร่ิง 

    อารแอนดดี จํากัด 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน

โดยมีกรรมการ

รวมกัน 

11,178 - (11,178) - - 

 หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (11,178) - 11,178 - - 

 รวมเงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ  - - - - - 
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 (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม 

     กําไร (ขาดทุน)   

  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ ณ  

 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง จากการแปลงคา วันท่ี 30 กันยายน 

 ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด อัตราแลกเปลี่ยน 2555 

เงินกูยืมระยะสั้น       

 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน

โดยมีกรรมการ

รวมกัน 

2,149 - (2,149) - - 

 กรรมการของกลุมบริษัท  15,791 1,187 - (8) 16,970 

 รวม  17,940 1,187 (2,149) (8) 16,970 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 5 และถึงกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม 

 (หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     กําไร (ขาดทุน)   

  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ ณ  

 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง จากการแปลงคา วันท่ี 30 กันยายน 

 ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด อัตราแลกเปลี่ยน 2555 

เงินใหกูยืมระยะสั้น       

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด บริษัทยอย 12,000 - - - 12,000 

บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด บริษัทยอย 6,000 90,000 (90,000) - 6,000 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น 

 ฟอรจจ้ิง จํากัด (Kunshan Chaitai- 

 Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 

บริษัทยอย 6,000 - - - 6,000 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด บริษัทยอย 120,000 532,528 (532,528) - 120,000 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด บริษัทยอย - 118,175 (58,175) - 60,000 

บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย 24,000 718,000 (718,000) - 24,000 

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทรวม 25,000 - (25,000) - - 

 รวม  193,000 1,458,703 (1,423,703) - 228,000 

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 75,000 - - 148,000 

บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย 1,663,300 228,499 - - 1,891,799 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากดั บริษัทยอย 520,090 71,572 - - 591,662 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด บริษัทยอย - 22,531 - - 22,531 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น  บริษัทยอย 53,315 - - (1,616) 51,699 

   ฟอรจจ้ิง จํากัด (Kunshan Chaitai-Xincheng        

   Precision Forging Co., Ltd.)       

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด บริษัทยอย 3,610 800 (700) - 3,710 

บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด บริษัทยอย 699,000 1,324,000 (2,023,000) - - 

บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอร่ิง 

   อารแอนดดี จํากัด 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน

โดยมีกรรมการ 

11,178 - (11,178) - - 

 รวมกัน      

 รวม  3,237,493 1,723,402 (2,035,878) (1,616) 2,923,401 

หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (11,178) - 11,178 - - 

 รวมเงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ  3,226,315 1,723,402 (2,024,700) (1,616) 2,923,401 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     กําไร (ขาดทุน)   

  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ ณ  

 ลักษณะ วันท่ี 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง จากการแปลงคา วันท่ี 30 กันยายน 

 ความสัมพันธ 2554 ระหวางงวด ระหวางงวด อัตราแลกเปลี่ยน 2555 

เงินกูยืมระยะสั้น       

 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด บริษัทยอย 10,000 - - - 10,000 

 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด บริษัทยอย 110,000 504,000 (538,550) - 75,450 

 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด บริษัทยอย 47,887 - (47,887) - - 

 บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย)  จํากัด บริษัทยอย - 3,000 (3,000) - - 

 บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด บริษัทยอย - 325,000 (247,000) - 78,000 

 รวม  167,887 832,000 (836,437) - 163,450 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 บริษัทฯและ        

บริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชนระยะสั้น 5.82 5.75 5.50 5.75 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.03 0.05 - 0.05 

รวม 5.85 5.80 5.50 5.80 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชนระยะสั้น 17.46 17.26 16.49 17.26 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 0.08 0.16 0.01 0.16 

รวม 17.54 17.42 16.50 17.42 

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 15.4 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

เงินสด 10,149 20,626 238 232 

เงินฝากธนาคาร 306,543 218,331 107,273 17,877 

รวม 316,692 238,957 107,511 18,109 

4. ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน     

อายุหนี้คงคางนบัจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     

 ยังไมถึงกําหนดชําระและ     

    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 5,776 14,992 38,624 52,352 

 คางชําระ 3 - 12 เดือน 6,119 - 12,187 157 

 คางชําระมากกวา 12 เดือน 7,487 - 157 1,391 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 19,382 14,992 50,968 53,900 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     

อายุหนี้คงคางนบัจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     

 ยังไมถึงกําหนดชําระและ     

    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 2,316,254 917,939 359,623 84,942 

 คางชําระ 3 - 12 เดือน 168,884 12,197 104,323 5,548 

 คางชําระมากกวา 12 เดือน 21,437 38,579 3,045 24,937 

รวม 2,506,575 968,715 466,991 115,427 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18,040) (14,401) (2,651) (3,027) 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที ่                  

ไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 2,488,535 954,314 464,340 112,400 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 2,507,917 969,306 515,308 166,300 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

ลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ     

ลูกหนี้และเงนิทดรองแกกิจการที่

เก่ียวของกัน 1,085 13 99,879 22,339 

ดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน 357 861 171,812 223,408 

เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน 18,133 14,686 18,133 14,686 

เงินทดรองจาย 13,349 10,081 - - 

รายไดคางรับ 11,123 9,788 7,502 5,887 

อ่ืน ๆ 101,489 198,097 2,895 1,328 

รวมลูกหนี้อ่ืน 145,536 233,526 300,221 267,648 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 2,653,453 1,202,832 815,529 433,948 

5. สินคาคงเหลือ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทยอยบางแหงไดจํานําสินคาสําเร็จรูปมูลคาประมาณ 167 ลานบาท     

(31 ธันวาคม 2554: 43 ลานบาท) เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

6. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 รายละเอียดของบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

  จัดต้ังข้ึน    งบการเงินรวม 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน มูลคาตามบัญชีตามวิธีสวนไดเสีย 

   30 กันยายน

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

   รอยละ รอยละ     

บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 46 46 30,700 30,700 191,923 168,586 

บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 20 20 29,250 29,250 42,964 47,470 

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 40 40 151,400 151,400 152,741 124,419 

บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด จําหนายแมพิมพ ไทย 49 49 13,229 13,229 15,880 10,445 

บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ไทย - 30 - 7,500 - 8,085 

บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 30 30 120,000 120,000 379,855 369,539 

รวม     344,579 352,079 783,363 728,544 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สัดสวนเงินลงทนุ ราคาทุน 

 30 กันยายน 

2555 

31  ธันวาคม 

2554 

30 กันยายน 

2555 

31  ธันวาคม 

2554 

 รอยละ รอยละ   

บริษทั เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด 46 46 30,700 30,700 

บริษทั ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 20 20 29,250 29,250 

บริษทั ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 40 40 151,400 151,400 

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

บริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จาํกัด - 30 - 7,500 

บริษทั ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด 30 30 120,000 120,000 

รวม   344,579 352,079 

หัก: คาเผื่อการดอยคา   (5,982) (5,982) 

สุทธิ   338,597 346,097 

 ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 บริษัทฯรับรูสวนแบง

กําไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

ดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน    

ในบรษิัทรวม เงินปนผลที่บรษิัทฯรับ 

 2555 2554 2555 2554 

บริษทั เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด 3,566 24,839 - - 

บริษทั ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 1,322 2,926 - - 

บริษทั ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 8,698 17,766 - - 

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 913 174 - - 

บริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จาํกัด - 223 - - 

บริษทั ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด 8,768 54,156 - - 

รวม 23,267 100,084 - - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

สวนแบงกําไร (ขาดทนุ) จากเงนิ

ลงทุนในบรษิัทรวม เงินปนผลที่บรษิัทฯรับ 

 2555 2554 2555 2554 

บริษทั เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด 23,335 63,123 - 29,372 

บริษทั ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 3,357 7,208 7,864 - 

บริษทั ม้ินท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 28,322 16,613 - - 

บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 5,434 1,224 - - 

บริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จาํกัด (114) 617 - - 

บริษทั ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด 132,388 162,470 122,070 - 

รวม 192,722 251,255 129,934 29,372 

 สัดสวนการลงทุนของบริษัทฯในบริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด ลดลงจากรอยละ 30 เปน      

รอยละ 12 เน่ืองจากบริษัทดังกลาวไดเพิ่มทุนโดยบริษัทฯไมไดลงทุนเพิ่ม บริษัทฯจึงโอนเงินลงทุน

ดังกลาวเปนเงินลงทุนอ่ืน 

7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม  

2554 

30 กันยายน

2555 

31 ธันวาคม  

2554 

30 กันยายน 

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 เอ็นจิเนียร่ิง 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 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม  

2554 

30 กันยายน

2555 

31 ธันวาคม  

2554 

30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม  

2554 

   รอยละ รอยละ   

บริษัท อาปโก เซ่ียงไฮ 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 

   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)       

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 

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 ของบริษัทยอย

บางแหงที่รวมอยูในงบการเงินรวมน้ีไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน มียอดสินทรัพยรวมและรายได

รวมดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

  รายไดรวม 

 สินทรัพยรวม 

ณ วันที่                    

30 กันยายน 

สําหรับงวด 

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 

สําหรับงวด 

เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 กันยายน 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

บริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จํากัด  

   (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) 

147 108 386 312 758 921 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด 1,055 822 216 211 630 632 

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

บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 79 83 1 1 2 3 

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด – มาเลเซีย 344 307 276 175 544 476 

   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)       

รวม 1,625 1,320 879 699 1,934 2,032 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

30 กันยายน 

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

เงินลงทุนเผื่อขาย     

ตราสารทุนในความตองการของตลาด 160,666 160,666 - - 

คาเผื่อการปรับมูลคา (8,708) (78,316) - - 

 151,958 82,350 - - 

เงินลงทุนทั่วไป     

ตราสารทุน 3,471 - 3,000 - 

รวม 155,429 82,350 3,000 - 

9. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2555 สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 6,578,408 1,410,813 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 700,253 176,858 

โอนระหวางงวด 20,283 5,370 

ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน 8,662 1,554 

จําหนาย/ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี    

   ณ วันที่จําหนาย/ตัดจําหนาย (38,466) (5,274) 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (527,056) (87,617) 

ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา   

   งบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (10,737) - 

มูลคาสุทธิตามบัญช ีณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 6,731,347 1,501,704 

 ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 และ 2554 กลุมบริษัทไดรวมตนทุนการกูยืมเขา

เปนราคาทุนของโครงการจํานวน 9 ลานบาท และ 14 ลานบาท ตามลําดับ  
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของเคร่ืองจักร ยานพาหนะและอุปกรณซึ่งไดมา

ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 133 ลานบาท (31 ธันวาคม 

2554: 113 ลานบาท) 

 บริษัทยอยบางแหงไดนําอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงานมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 

กันยายน 2555 จํานวน 133 ลานบาท ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร 

10. สิทธิการเชา 

 บริษัทยอยไดนําสิทธิการเชาที่ดินซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จํานวน 108 

ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 109 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร 

11. คาความนิยม 

(หนวย: ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่              

 30 กันยายน 2555 31 ธันวาคม 2554 

คาความนิยมจากการซื้อบริษัทยอย:   

บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 230 230 

บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด (มหาชน) 1,152 1,152 

บริษัทอ่ืน ๆ 5 5 

รวม 1,387 1,387 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (300) (300) 

สุทธ ิ 1,087 1,087 

 บริษัทฯไดทําการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิสวนใหญของ

บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด (มหาชน) และดําเนินการเรียกชดเชยภายใตหัวเร่ืองการใหคํารับรอง

และการรับประกันในสัญญาซื้อขายหุนจากกลุมผูถือหุนรายใหญเดิมเพื่อชดเชยมูลคาสินทรัพยสุทธิ

ของบริษัทยอยที่ปรับปรุง ในระหวางงวดปจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติเห็นดวยที่จะทํา

สัญญาประนีประนอมยอมความ ตามคําแนะนําและเห็นชอบอยางยิ่งของคณะที่ปรึกษากฏหมายของ

บริษัทฯ และการทําสัญญาดังกลาวจะไมมีผลกระทบทางการเงินตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯทั้ง

ในปจจุบันและอนาคต 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯไดรับรูขาดทุนจากการดอยคาของคาความนิยมของเงินลงทุนใน

บริษัท อาปโก ฟอรจจ้ิง จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมจํานวน 200 ลานบาท โดยประเมินจากประมาณการ

กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตของบริษัทยอยในสถานการณปจจุบันโดยใชอัตราคิดลด

กอนภาษีประมาณรอยละ 9.3 และคาตัวแปรทางการเงินซึ่งจัดทําโดยบุคคลภายนอกและการ

คาดการณการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตโดยผูบริหาร อยางไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

อาจตางออกไป ขึ้นอยูกับสถานการณทางเศรษฐกิจในอนาคต 

12. เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

30 กันยายน

2555 

31 ธันวาคม 

2554 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน 213,714 295,262 155,826 22,264 

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 2,452,891 1,075,045 559,387 314,874 

เจาหนี้และเงนิทดรองจากกิจการที่เก่ียวของกัน 583 - 28,492 15,729 

เจาหนี้คาหุนกิจการทีเ่ก่ียวของกัน - 4,500 24,378 28,878 

ดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 4,834 4,473 

เจาหนี้เงนิประกันงานกอสราง 13,540 13,793 13,540 13,540 

เจาหนี้คาซ้ือเครื่องจักร - กิจการที่เก่ียวของกัน - 4,044 - 4,044 

เจาหนี้คาซ้ือเครื่องจักร - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 228,625 329,702 38,836 176,659 

คาใชจายคางจาย - กิจการที่เก่ียวของกัน 1,839 4,659 1,839 2,400 

เงินปนผลคางจาย 39,054 - 39,054 - 

อ่ืน ๆ 276,606 169,983 35,537 15,440 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 3,226,852 1,896,988 901,723 598,301 

13. เงินเบิกเกนิบัญชี/เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร 

 ในระหวาง0ไตรมาสที่สองของปปจจุบัน 0 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะยาวจาก

ธนาคารในประเทศแหงหน่ึง โดยมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 560 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิด

ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.3 สําหรับป 2555 และรอยละ 4.75 สําหรับระยะเวลาที่เหลือ โดยมีกําหนด

ชําระคืนเปนรายเดือนภายในระยะเวลา 5 ป ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทยอยไดเบิกเงินกูยืมระยะ

ยาวตามสัญญาเงินกูยืมดังกลาวเต็มจํานวน นอกจากน้ี บริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันทําสัญญากูยืม

เงินจากธนาคารในประเทศอีกแหงหน่ึง โดยมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 400 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาว

คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบรอยละ 2.1 โดยมีกําหนดชําระคืนภายในระยะเวลา 5 ป ณ วันที่                

30 กันยายน 2555 บริษัทฯไดเบิกเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูยืมดังกลาวเปนจํานวน 393 ลาน

บาท 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร           

ค้ําประกันโดยการจํานําสิทธิการเชาที่ดินและอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน สินคาคงเหลือ

และเงินฝากธนาคารบางสวนของบริษัทยอย ค้ําประกันโดยกรรมการของกลุมบริษัทและโดยบริษัทฯ

และบริษัทยอย และสัญญาของบริษัทฯใหไวตอธนาคารวาจะไมนําสินทรัพยของบริษัทฯไปกอภาระ

ผูกพัน (Negative pledge) 

 สัญญาเงินกูยืมไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดบางประการ ซึ่งรวมถึงขอหามในการใหกูยืม ยกเวน

การใหกูยืมแกบริษัทในเครือตามที่ธนาคารอนุมัติ และการรักษาอัตราสวนทางการเงินบางประการ

ตามที่ระบุในสัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนใหเปนไปตามสัญญา เปนตน 

14. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด 

 ไมมีการคํานวณจํานวนของหุนสามัญเทียบเทาที่บริษัทฯอาจตองออกสําหรับหุนบุริมสิทธิแปลง

สภาพสําหรับงวด เน่ืองจากราคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพสูงกวามูลคายุติธรรมของหุน

สามัญ 

15. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

15.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

ก. ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนจํานวนเงินประมาณ 50 ลานบาท 18 ลาน

เรนมินบิจีน 0.1 ลานยูโร และ 0.1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเปนเงินประมาณ 146 ลานบาท 

ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารโรงงานและการซื้อเคร่ืองจักร 

ข. ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระใน

บริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 94 ลานบาท 

15.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน พื้นที่ในอาคารและอุปกรณและ

สัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 15 ป 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชา

ดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมไดดังน้ี 

 

จายชําระภายใน 

ลานบาท 

1 ป 15 

1 ถึง 5 ป 31 

มากกวา 5 ป 12 

15.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว 

 บริษัทยอยสองแหงไดทําสัญญาความชวยเหลือทางดานเทคนิค “Technical Assistant Agreement” กับ

บริษัทในประเทศญ่ีปุนและประเทศเยอรมนี โดยภายใตเงื่อนไขตามสัญญา บริษัทยอยตองจาย

คาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาตอยอดขายสินคาบางชนิด สัญญาน้ีมีผลบังคับถึงป 2556 และ 

2560 ตามลําดับ นอกจากน้ี บริษัทฯไดทําสัญญาความชวยเหลือทางดานเทคนิค “Cooperation 

Agreement” กับบริษัทแหงหน่ึงในประเทศเยอรมนี โดยภายใตเงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯตองจาย

คาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาตอยอดขายชิ้นสวนประกอบถังนํ้ามันรถยนต (Tank sender) 

สัญญาน้ีมีอายุสัญญา 1 ป แตตออายุอัตโนมัติปตอปหลังจากสิ้นสุดสัญญา และบริษัทฯและบริษัทยอย

แหงหน่ึงไดทําสัญญาบริการกับบริษัทบางแหง โดยภายใตเงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอย

ตองจายคาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาตอยอดขายชิ้นสวนบางชนิดที่ขายใหกับลูกคาของ

บริษัทฯและบริษัทยอย สัญญาน้ีมีผลบังคับตลอดระยะเวลาที่ขายสินคาชนิดดังกลาวใหแกลูกคา ซึ่ง

ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 กลุมบริษัทมีคาธรรมเนียมที่รับรูเปนคาใชจาย

ภายใตสัญญาขางตนเปนจํานวนเงินประมาณ 19 ลานบาท 

15.4 การค้ําประกัน 

ก. ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯมีภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทยอยในวงเงิน 15 

ลานบาท 40 ลานเรนมินบิจีน และ 4 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

ข. ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 กลุมบริษัทมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุม

บริษัทเหลืออยูเปนจํานวน 71 ลานบาท 0.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.3 ลานริงกิต

มาเลเซีย ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุมบริษัท ซึ่ง

ประกอบดวย หนังสือค้ําประกันเพื่อค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวน 50 ลานบาท 

0.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.3 ลานริงกิตมาเลเซีย เพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาและอ่ืนๆ

จํานวน 21 ลานบาท  
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
15.5 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Agreements) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารดังตอไปน้ี 

มูลคาตามสัญญา อัตราดอกเบ้ียรับ อัตราดอกเบ้ียจาย วันท่ีครบกําหนดของสัญญา 

ลานบาท    

340 FDR บวกรอยละ 3.3 คงท่ีรอยละ 5.65 30 ธันวาคม 2558 

350 MLR ลบรอยละ 1.75 คงท่ีรอยละ 5.33 30 ธันวาคม 2558 

361 MLR ลบรอยละ 1.75 คงท่ีรอยละ 5.98 30 ธันวาคม 2558 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯมีกําไรที่ยังไมรับรูจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญา

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนจํานวนเงินประมาณ 1 ลานบาท 

15.6 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 กลุมบริษัทมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวน 2 ลาน

เหรียญสหรัฐอเมริกา ดวยอัตราแลกเปลี่ยน 30.98 - 31.87 บาท ตอ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 กลุมบริษัทมีกําไรที่ยังไมรับรูจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเปนจํานวนเงิน 0.1 ลานบาท 

15.7 คดีฟองรอง 

 ในปลายป 2554 บริษัทยอยแหงหน่ึงซึ่งบริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 60 ถูกฟองเรียกคาเสียหายเน่ืองจาก

การละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับขอมูลแผนที่นําทางเปนจํานวนเงินประมาณ 450 ลานบาท ซึ่งคดียังอยู

ระหวางการพิจารณาของศาล 

16. เงินปนผลจาย 

  จํานวน         เงินปนผลจาย 

 

อนุมัติโดย 

เงินปนผลจาย 

(พันบาท) 

ตอหุน  

(บาท) 

เงินปนผลประจําป 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 

26 เมษายน 2554 56,463 0.21 

เงินปนผลระหวางกาลของป 

2554 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 43,020 0.16 

  99,483 0.37 

เงินปนผลระหวางกาลของป 

2555 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 131,206 0.49 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17. โครงการรวมลงทุนระหวางนายจางและลูกจาง 

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติโครงการรวมลงทุนระหวาง

นายจางและลูกจาง (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีระยะเวลา 2 ป ต้ังแตวันที่ 

1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โครงการดังกลาวเปนโครงการลงทุนซื้อหุนสะสมของ

บริษัทฯเปนรายงวดซึ่งเปนรูปแบบหน่ึงของการใหผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัทฯและบริษัท

ยอยที่มีสิทธิและสมัครใจเขารวมโครงการ โดยบริษัทจะหักเงินเดือนพนักงานผูเขารวมโครงการใน

อัตราไมเกินรอยละ 10 ของเงินเดือนในแตละเดือนจนกวาจะสิ้นสุดโครงการเพื่อสะสมเขากองทุน 

และบริษัทจะจายสมทบในอัตรารอยละ 50 ของเงินสะสมของผูเขารวมโครงการทุกเดือน จากน้ัน

บริษัทหลักทรัพยซึ่งไดรับการแตงต้ังใหเปนผูดําเนินโครงการจะดําเนินการซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามจํานวนเงินที่บริษัทและพนักงานสมทบในแตละเดือนภายใต

เงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนด มูลคาเงินลงทุนของโครงการที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพยในแตละ

เดือนจะมีจํานวนประมาณ 0.3 ลานบาท พนักงานผูเขารวมโครงการมีสิทธิขายหุนของบริษัทฯ

โดยตรงในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในแตละป โดยเมื่ออายุโครงการครบ 1 ป (30 กันยายน 

2556) จะสามารถขายหุนไดรอยละ 50 ของจํานวนหุนสะสมที่มีอยู และเมื่ออายุโครงการครบ 2 ป (30 

กันยายน 2557) จะสามารถขายหุนที่มีอยูไดทั้งจํานวน 

 โครงการดังกลาวไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 

18. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

 กลุมบริษัทดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณสําหรับใชผลิตยานยนต 

และจําหนายรถยนตและบริการซอมรถยนต ซึ่งดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรคือในประเทศ

ไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน

ของกลุมบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2555 และ 2554 มี

ดังตอไปน้ี: - 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ สวนงานธุรกิจจําหนายรถยนต การตัดรายการบัญชี   

 สําหรับใชผลิตยานยนต และบริการซอมรถยนต ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายไดจากภายนอก         

 ประเทศไทย 2,733 2,024 707 316 - - 3,440 2,340 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 209 210 - - - - 209 210 

 ประเทศมาเลเซีย - 1 654 481 - - 654 482 

รายไดระหวางสวนงาน 421 376 5 4 (426) (380) - - 

รายไดท้ังสิ้น 3,363 2,611 1,366 801 (426) (380) 4,303 3,032 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 202 199 80 45 1 (34) 283 210 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:         

     รายไดอื่น       257 128 

     คาใชจายในการขาย       (49) (49) 

     คาใชจายในการบริหาร       (243) (154) 

     ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย       - (3) 

     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม      23 100  

     คาใชจายทางการเงิน       (77) (57) 

     ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (22) (37) 

กําไรสําหรับงวด       172 138 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ สวนงานธุรกิจจําหนายรถยนต การตัดรายการบัญชี   

 สําหรับใชผลิตยานยนต และบริการซอมรถยนต ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายไดจากภายนอก         

 ประเทศไทย 7,822 5,391 1,512 1,060 - - 9,334 6,451 

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 620 629 - - - - 620 629 

 ประเทศมาเลเซีย 2 5 1,285 1,380 - - 1,287 1,385 

รายไดระหวางสวนงาน 1,045 859 16 25 (1,061) (884) - - 

รายไดท้ังสิ้น 9,489 6,884 2,813 2,465 (1,061) (884) 11,241 8,465 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 587 484 185 139 (11) (44) 761 579 

รายไดและคาใชจายท่ีไมไดปนสวน:         

     รายไดอื่น       542 352 

     คาใชจายในการขาย       (164) (151) 

     คาใชจายในการบริหาร       (524) (448) 

     ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย       - (36) 

     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม      193 251  

     คาใชจายทางการเงิน       (220) (170) 

     ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (38) (96) 

กําไรสําหรับงวด       550 281 

19. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 

2555 
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