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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 2552 

1.  ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด
เพิ่มเติมใหอยูในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสดุ 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุม
บริษัท”) และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทในระหวางงวด  

1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

2. รายการธรุกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 กลุมบริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญ
กับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลง
กันระหวางกลุมบริษัทและบริษัทเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้: - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)    
ขายสินคาและบริการ - - 19.2 10.8 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน 

อัตรารอยละ 1 ถึง 5 
ดอกเบี้ยรับ - - 24.2 21.6 รอยละ 3.1 ถึง 4.1 ตอป 

 (2552:  รอยละ 3.85 ตอป) 
ดอกเบี้ยจาย - - 6.7 4.3 รอยละ 2 และ 2.3 ตอป 

 (2552: รอยละ 2 ตอป) 
ซ้ือสินคาและบรกิาร - - 26.6 3.3 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 1 ถึง 20 
คาเชารับ - - 0.5 - อัตราใกลเคียงกับพื้นที่เชาใน

อาคารอืน่ที่มทีําเลที่ตั้งใกลเคียง
กัน 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 0.8 - ใกลเคียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคาและบริการ 8.5 0.2 0.2 0.2 ขายต่ํากวาทนุในอัตราประมาณ

รอยละ 20 
ซ้ือสินคาและบรกิาร 4.2 4.6 4.2 4.6 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน 

อัตราประมาณรอยละ 30 ถึง 50 
ดอกเบี้ยรับ 1.0 - 1.0 - รอยละ 5 ตอป 

รายการธุรกิจกับกจิการที่เกี่ยวของกนั    
ซ้ือสินคาและบรกิาร 84.8 47.9 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 5 ถึง 20 
ดอกเบี้ยรับ 0.3 0.3 0.3 0.3 รอยละ 7.5 ตอป 
คาธรรมเนียมการจัดการจาย 2.4 2.5 2.4 2.5 ใกลเคียงราคาทุน 
ซ้ือเครื่องจักร 239.4 - - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
รายไดอืน่ 3.4 - - - ใกลเคียงราคาทุน 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 
มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มนีาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย   
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากดั  - - 12,515 15,659 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จาํกดั  - - 5,596 30,399 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 931 1,123 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 172 4,404 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากดั (มหาชน) - - 14 139 
 บริษัท อาปโก มติซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากดั - - 826 826 
 บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด - - 13,232 - 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 243 661 203 100 
 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 8,315 1,801 - - 

 8,558 2,462 33,489 52,650 

เงินทดรองจายและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

เงินทดรองจาย     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากดั - - 108 113 
 บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - - 16 9 
 บริษัท อาปโก เอน็จิเนียร่ิง จํากัด - - 626 578 
 บริษัท คุนชาน เจนิไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง      
    จํากดั (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision      
    Forging Co., Ltd.) - - 4,445 4,445 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จาํกดั - - 860 1,211 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 34,405 36,152 
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด - - 137 426 
 บริษัท อาปโก มติซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากดั - - 242 554 
 บริษัท เอ แม็คชัน่ จํากัด - - 70 206 
 บริษัท อาปโก แจค็สปด จํากดั - - 1,148 987 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากดั (มหาชน) - - 43 659 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มนีาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 17,952 17,932 
 บริษัท อาปโก อนิเวสเมนท พทีีอ ีลิมิเต็ด 
    (AAPICO Investment Pte., Ltd.) 

 
- 

 
- 

 
8,265 

 
8,491 

 บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด - - 6 6 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 88 57 51 34 
 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 10 90 10 5 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท มิตซูอิเกะ โคเจียว จํากัด 
    (Mitsuike Kogyo Co. Ltd.) 592 592 - - 
 หางหุนสวนจํากัด ไทยเมก ิ - 8 - - 
 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากดั 3,071 - - - 

 3,761 747 68,384 71,808 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ     
บริษัทยอย - - 206,481 204,024 
บริษัทรวม 380 340 380 340 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 44,695 53,047 7,890 7,258 

 45,075 53,387 214,751 211,622 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,141) (28,141) - - 

 16,934 25,246 214,751 211,622 
 20,695 25,993 283,135 283,430 

เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด - 5,262 - 5,262 

ลูกหนี้คาหุนกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท แม็คชั่น เทคโนโลยี จํากัด 2,400 2,400 - - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 2,712,172 2,411,373 
บริษัทรวม 80,000 80,000 80,000 80,000 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 8,998 9,390 8,998 9,390 
 88,998 89,390 2,801,170 2,500,763 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มนีาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

เงินมัดจําคาซื้อสนิทรัพย - กิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท โซจิทซึ คอรปอเรชั่น จํากัด     
  (Sojitz Corporation Ltd.) - 24,809 - - 
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
    อารแอนดดี จํากัด - 5,487 - - 

 - 30,296 - - 

เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
    บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - - 243 
    บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากดั (มหาชน) - - 54 - 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 65,658 105,366 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จาํกดั - - 42,686 19,268 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 5,120 6,643 5,120 6,643 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากดั 123,707 140,846 - - 
 หางหุนสวนจํากัด ไทยเมก ิ 731 3,988 - - 
 บริษัท มิตซูอิเกะ โคเจียว จํากัด 
    (Mitsuike Kogyo Co. Ltd.) 3,661 - - - 
 บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรชัน่ 
    (Mitsuike Corporation) 8,437 - - - 

 141,656 151,477 113,518 131,520 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท เอสเอไอท ีจํากัด 2,400 3,600 2,400 3,600 

เจาหนี ้- ซื้อเคร่ืองจักร     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น จํากัด 
    (Sojitz Corporation Ltd.) 285,433 482,585 53,809 336,689 
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
    อารแอนดดี จํากัด - 5,871 - - 

 285,433 488,456 53,809 336,689 

 287,833 492,056 56,209 340,289 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
           (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มนีาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

เงินทดรองและเงนิกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
เงินทดรอง     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากดั - - 1 1 
 บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - - 191 231 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 69 - 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากดั (มหาชน) - - 28 29 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 459 481 
 บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากดั - - 13 56 
 บริษัท เอ แม็คชัน่ จํากัด - - - 49 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท มิตซูอิเกะ โคเจียว จํากัด     
    (Mitsuike Kogyo Co., Ltd.) - 3,660 - - 

 - 3,660 761 847 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย     
บริษัทยอย - - 1,361,429 1,521,489 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 4,716 6,686 - - 
กรรมการ 77 76 - - 

 4,793 6,762 1,361,429 1,521,489 

 4,793 10,422 1,362,190 1,522,336 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการไมคิดดอกเบี้ยและถึงกําหนดชําระคืนเมือ่ทวงถาม 

  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มนีาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

เจาหนี้คาหุนกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด - - 127 127 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันและเงินกูยืม
จากกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้: - 

 งบการเงินรวม 

(หนวย: พันบาท) 

  ในระหวางงวด  

    กําไร (ขาดทุน)  
 ยอดคงเหลือ   ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากการแปลงคา ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น ลดลง อัตราแลกเปลี่ยน 31 มีนาคม 2553 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจาก 
   กิจการที่เก่ียวของกัน 

     

บริษัทรวม      

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 340 13,540 (13,500) - 380 

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
บริษัท คาซึยา อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี ลิมิเต็ด      
   (Katsuya International Pte., Ltd.) 8,893 - - (229) 8,664 

 บริษัท โปรเทค ลิงค เทคโนโลยี อินคอร 
    ปอเรชั่น จํากัด (Protech Link Technology  
    Incorporation Ltd.) 28,141 - - - 28,141 
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง 
    อารแอนดดี จํากัด 7,258 282 - - 7,540 
 หางหุนสวนจํากัด ไทยเมกิ 8,755 - (8,755) - - 
 บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด - 350 - - 350 

 รวม 53,387 14,172 (22,255) (229) 45,075 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน      

บริษัทรวม      

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 80,000 - - - 80,000 

บริษัทที่เก่ียวของกัน      

 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง 
    อารแอนดดี จํากัด 9,390 - (392) - 8,998 

 รวม 89,390 - (392) - 88,998 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายแก 
   กิจการที่เก่ียวของกัน      

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากัด 6,686 - (1,970) - 4,716 

กรรมการ 76 - - 1 77 

 รวม 6,762 - (1,970) 1 4,793 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หนวย: พันบาท) 

  ในระหวางงวด  

    กําไร (ขาดทุน)   
 ยอดคงเหลือ   ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากการแปลงคา ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น ลดลง อัตราแลกเปลี่ยน 31 มีนาคม 2553 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจาก 
   กิจการที่เก่ียวของกัน 

     

บริษัทยอย      
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 31,412 2,129 - - 33,541 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 8,358 4,321 (4,000) - 8,679 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน 
   ฟอรจจิ้ง จํากัด (Kunshan Chaitai-Xincheng 
   Precision Forging Co., Ltd.) 

 
 

7,877 - - 30 7,907 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 102,806 53,460 (53,401) - 102,865 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 10,765 4,714 (7,610) - 7,869 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 32,126 269,147 (268,175) - 33,098 
บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - 5,757 (5,738) - 19 
บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 10,153 986 - - 11,139 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 527 837 - - 1,364 

บริษัทรวม      
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 340 13,540 (13,500) - 380 

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
    อารแอนดดี จํากัด 7,258 282 - - 7,540 
 บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด - 350 - - 350 

 รวม 211,622 355,523 (352,424) 30 214,751 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัทยอย      
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 214,500 - - - 214,500 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 31,000 16,000 - - 47,000 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 1,287,226 12,090 - - 1,299,316 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 519,194 172,800 - - 691,994 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 138,881 8,690 - - 147,571 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน 
   ฟอรจจิ้ง จํากัด (Kunshan Chaitai-Xincheng 
   Precision Forging Co., Ltd.) 

 
 

3,302 - - (281) 3,021 
บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 105,270 - (9,000) - 96,270 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 112,000 100,500 - - 212,500 

บริษัทรวม      
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 80,000 - - - 80,000 

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
    อารแอนดดี จํากัด 9,390 - (392) - 8,998 

 รวม 2,500,763 310,080 (9,392) (281) 2,801,170 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
(หนวย: พันบาท) 

  ในระหวางงวด  

    กําไร (ขาดทุน)   
 ยอดคงเหลือ   ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากการแปลงคา ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น ลดลง อัตราแลกเปลี่ยน 31 มีนาคม 2553 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายแก 
   กิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัทยอย      
    บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 10,025 - (7) - 10,018 
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 1,511,450 61,628 (221,730) - 1,351,348 
 บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย)  
    จํากัด 14 26,000 (26,003) - 11 
 บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด - 4,052 (4,000) - 52 

 รวม 1,521,489 91,680 (251,740) - 1,361,429 

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 14.4 

3. ลูกหนี้การคา  

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 แยกตามอายุหนี้ที่    
คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้: - 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

อายุหนี้คางชําระ   
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน   
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ   
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 8,558 2,462 27,266 23,951 
 คางชําระ 3 - 12 เดือน - - - 3,961 
 คางชําระมากกวา 12 เดือน - - 6,223 24,738 

รวม 8,558 2,462 33,489 52,650 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

ลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน     
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ     
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 1,325,037 1,105,100 233,814 206,027 
 คางชําระ 3 - 12 เดือน 19,687 5,581 1,562 73 
 คางชําระมากกวา 12 เดือน 14,172 14,378 1,574 1,571 

รวม 1,358,896 1,125,059 236,950 207,671 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (14,375) (12,849) (1,769) (1,769) 

 1,344,521 1,112,210 235,181 205,902 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,353,079 1,114,672 268,670 258,552 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทยอยไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินจากลูกหนี้การคาจํานวน 2.1 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 3.6 ลานบาท) ใหแกบริษัทแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันวงเงินกูยืมตาม
สัญญาเชาการเงิน 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย  
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   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 3.5 ลานเหรียญ 3.5 ลานเหรียญ 100 100 136,377 136,377 
   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     
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   รอยละ รอยละ   

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 100 ลานบาท 100 ลานบาท 100 100 100,000 100,000 
บริษัท เอ แม็คชั่น 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 

รวม     3,819,321 3,819,321 
หัก: คาเผื่อการดอยคา     (136,701) (136,701) 

สุทธิ     3,682,620 3,682,620 

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ของบริษัทยอยส่ีแหงที่รวมอยูในงบ
การเงินรวมนี้ไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน มียอดสินทรัพยรวมและรายไดรวมดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สินทรัพยรวม รายไดรวม 

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

133 306 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด 505 180 
   (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)   
บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 86 1 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด – มาเลเซีย 183 172 
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)   

รวม 907 659 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ของบริษัทยอยสามแหงที่รวมอยูในงบ
การเงินรวมนี้ไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน โดยมียอดสินทรัพยรวมและรายไดรวมดังนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

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

232 342 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด 360 79 
   (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)   
บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 90 - 
รวม 682 421 

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 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 แม็คชั่น จํากัด และบริษัท อาปโก 
เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับงวดดังกลาวจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมได
สอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ของบริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี    
ลิมิเต็ด และบริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับงวด
ดังกลาวจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 

5. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

5.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 
(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น   
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31  มีนาคม 31 ธันวาคม 
   2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   รอยละ รอยละ     

เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 46 46 30,700 30,700 227,750 211,375 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 20 20 29,250 29,250 30,544 28,327 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 40 40 71,400 71,400 57,390 53,799 

     131,350 131,350 315,684 293,501 

เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย         
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด จําหนายยานพาหนะและสวน ไทย 30 30     
   ประกอบตาง ๆ    120,000 120,000 103,974 84,715 

รวม     251,350 251,350 419,658 378,216 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
คาเผื่อการดอยคาของ 

เงินลงทุน 
มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 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 71,400 71,400 - - 71,400 71,400 

รวม   131,350 131,350 (5,982) (5,982) 125,368 125,368 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษัทรวมสําหรับงวดสามเดือน        

ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2553 2552 
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ   
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด 16,375 (2,405) 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย   
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.) - 1,374 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 2,217 (1,676) 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 3,591 (554) 
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทยอย   
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 19,259 (8,735) 
รวม 41,442 (11,996) 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 สวนไดเสียสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ของบริษัทฯในบริษัท เอเบิล ซาโน 
อินดัสตรีส (1996) จํากัด บริษัท ซันโอ อิสดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท มิ้นท อาปโก 
(ประเทศไทย) จํากัด คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่ยังไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 

 สวนไดเสียสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ของบริษัทฯในบริษัท เอเบิล ซาโน 
อินดัสตรีส (1996) จํากัด บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศ
ไทย) จํากัด บร ิษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท คาซึยา อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี ลิมิเต็ด 
และบริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่ยังไมไดสอบทานโดยผูสอบ
บัญชีของบริษัทดังกลาว 

6. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุนในความตองการของตลาด 193,305 193,305 - - 
คาเผื่อการปรับมูลคา (85,295) (89,059) - - 

 108,010 104,246 - - 

เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุน 15,675 15,675 15,675 15,675 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (15,675) (15,675) (15,675) (15,675) 

 - - - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 108,010 104,246 - - 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. คาความนยิม 

(หนวย: ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่              

 31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

คาความนิยมจากการซื้อบริษทัยอย:   
บริษัท อาปโก อมตะ จํากดั 230 230 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากดั (มหาชน) 1,152 1,152 
บริษัทอื่น ๆ 5 5 

รวม 1,387 1,387 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (100) (100) 

สุทธิ 1,287 1,287 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯไดทําการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิสวนใหญของบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัทฯอยูระหวางการเจรจากับ
กลุมผูถือหุนรายใหญเดิมในการขอเรียกชดเชยภายใตหัวเร่ืองการใหคํารับรองและการรับประกันใน
สัญญาซื้อขายหุนเพื่อชดเชยมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ปรับปรุง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไดประเมินและพิจารณาวาคาเผื่อการดอยคาของคาความนิยมของ
เงินลงทุนในบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 100 ลานบาท ที่บันทึกไวในบัญชี
เพียงพอ โดยประเมินจากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตของบริษัทยอยใน
สถานการณปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีประมาณรอยละ 8.97 และคาตัวแปรทางการเงินซึ่ง
จัดทําโดยบุคคลภายนอกและการเติบโตที่คาดการณโดยอางอิงจากรายงานการวิเคราะหเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมยานยนตโลก อยางไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตอาจตางออกไป ขึ้นอยูกับความ
คืบหนาของวิกฤติทางเศรษฐกิจโลกและสถานการณทางเศรษฐกิจในอนาคต 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2553 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 4,975,309 967,425 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด – ราคาทุน 426,329 54,221 
โอนระหวางงวด (1,457) 91 
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน 1,463 1,463 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี    
   ณ วันที่จําหนาย (2,566) - 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (98,668) (13,978) 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงิน   
   ที่เปนเงินตราตางประเทศ (7,388) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2553 5,293,022 1,009,222 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของงานระหวางกอสรางสําหรับโรงงานแหงใหม
จํานวนประมาณ 369 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 621 ลานบาท) ซ่ึงกลุมบริษัทไดใชเงินกูยืมจาก
ธนาคารเพื่อใชในโครงการดังกลาว ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 
กลุมบริษัทไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของโครงการจํานวน 1.5 ลานบาท และ 3.9 ลาน
บาท ตามลําดับ โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนในอัตรารอยละ 3.8 และ รอยละ 3.2 ตามลําดับ 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณซ่ึงไดมา
ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 24.8 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2552: 24.6 ลานบาท) 

 บริษัทยอยสามแหงไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรและอุปกรณโรงงานมูลคาสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จํานวน 510 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 522 ลานบาท) ไปค้ําประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารในประเทศ
แหงหนึ่ง โดยมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 1,600 ลานบาท แบงเปนวงเงินกูยืมระยะสั้นจํานวน 400 ลาน
บาท และวงเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1,200 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตราตามที่ระบุ
ในตั๋วสัญญาใชเงิน และอัตรา MLR ลบรอยละ 1.75 สําหรับเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว 
ตามลําดับ เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาสภายในระยะเวลา 5 ป ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2553 บริษัทฯไดเบิกเงินกูยืมตามสัญญาเงินกูยืมดังกลาวรวมจํานวน 385 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคารค้ํา
ประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวนของบริษัทยอย การจํานําสิทธิการเชาที่ดิน
และเครื่องจักรและอุปกรณโรงงานบางสวนของบริษัทยอย และค้ําประกันโดยกรรมการของกลุม
บริษัท และโดยบริษัทฯและบริษัทยอย 

 สัญญาเงินกูยืมไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอหามในการใหกูยืม ยกเวน
การใหกูยืมแกบริษัทในเครือ และการรักษาอัตราสวนทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา 
เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนใหเปนไปตามสัญญา เปนตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการดํารงอัตราสวนทางการเงิน 
บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการขอผอนปรนเงื่อนไขดังกลาวจากธนาคาร อยางไรก็ตาม เพื่อใหเปนไป
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 บริษัทฯจึงตองจัดประเภทเงินกูยืมทั้งจํานวนรวมทั้งที่ถึงกําหนด
ชําระเกินกวาหนึ่งปเปนหนี้สินหมุนเวียนทั้งจํานวน ในงวดปจจุบันบริษัทฯไดรับการผอนปรน
เงื่อนไขดังกลาวจากธนาคารแลว การจัดประเภทเงินกูยืม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 จึงเปนไปตาม
เงื่อนไขการชําระคืนปกติที่ระบุในสัญญาเงินกู 

10. หุนทุนซื้อคืน 

 หุนทุนซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้: - 

 งบการเงินรวมและ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาหุนทุนซื้อคืน (พันบาท) 192,810 
จํานวนหุนทุนซื้อคืน (พันหุน) 13,486 
ราคาเฉลี่ยหุนละ (บาท) 14.30 
อัตรารอยละของจํานวนหุนทุนซื้อคืนตอจํานวนหุนที่บริษัทฯออก 4.78 
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 ระยะเวลาจําหนายหุนที่ซ้ือคืนตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 โดยจําหนาย    
หุนทุนที่ซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายในการจําหนายหุนที่ซ้ือคืน 
การตัดหุนที่ซ้ือคืนและการลดทุน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
วาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนซื้อคืนและการตัดหุนที่ซ้ือคืน พ.ศ. 2544 บริษัทฯกําหนดราคา
จําหนายหุนที่ซ้ือคืนโดยพิจารณาจากราคาตลาดของหุน 

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแลวของบริษัทฯ เนื่องจากการสิ้นสุดระยะเวลาโครงการหุนทุนซื้อคืน และบริษัทฯไมได
จําหนายหุนที่ซ้ือคืนในระยะเวลาโครงการดังกลาว โดยบริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและ
ทุนชําระแลวจํานวน 13,485,700 หุนสามัญ มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 
18 มกราคม 2553 ทั้งนี้ บริษัทฯไดบันทึกผลตางของราคาซื้อของหุนทุนซื้อคืนที่สูงกวามูลคาที่ตราไว
ของหุนสามัญของบริษัทฯจํานวนประมาณ 179 ลานบาท โดยไปลดกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร และ
โอนกลับสํารองหุนทุนซื้อคืนทั้งจํานวนไปยังกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 

11. ทุนเรือนหุน/ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน 

 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) จํานวนไมเกิน 
2,823,600 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนชนิดระบุช่ือผูถือและโอนเปลี่ยนมือไดโดยเสนอ
ขายในราคา 0 บาท มีอายุไมเกิน 5 ปนับแตวันออกและเสนอขาย โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน (ยกเวนมีการปรับสิทธิ) ในราคาใชสิทธิ 26 บาทตอ 1 
หุนสามัญ และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 12 เดือนจากวันที่ออกและเสนอขาย โดยมีสัดสวนการใช
สิทธิดังนี้: 

ในปที่หนึ่ง ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร 
ในปที่สอง ใชสิทธิสะสมไดไมเกินรอยละ 40 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร 
ในปที่สาม ใชสิทธิสะสมไดไมเกินรอยละ 60 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร 
ในปที่ส่ี ใชสิทธิสะสมไดไมเกินรอยละ 80 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร 
ในปที่หา ใชสิทธิสะสมไดไมเกินรอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรร 

 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิขายใบสําคัญแสดงสิทธิภายในกําหนดระยะเวลาและสัดสวนการขาย
เชนเดียวกับระยะเวลาและสัดสวนการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิขางตน 

 ปจจุบัน บริษัทฯอยูระหวางการดําเนินการเพื่อขออนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯตามรายละเอียดขางตนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย 
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12. รายไดอ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

รายไดจากการขายเศษซาก 71,263 17,216 18,547 4,741 
ดอกเบี้ยรับ 1,909 999 25,675 21,974 
อ่ืน ๆ 20,503 15,287 2,329 3,018 
รวม 93,675 33,502 46,551 29,733 

13. กําไรตอหุน 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูในระหวางงวด โดยสุทธิจากหุน
สามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทฯ 

 ไมมีการคํานวณจํานวนของหุนสามัญเทียบเทาที่บริษัทฯอาจตองออกสําหรับหุนบุริมสิทธิแปลง
สภาพสําหรับงวด เนื่องจากราคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพสูงกวามูลคายุติธรรมของหุน
สามัญ 

14. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

14.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ก. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนจํานวนเงินประมาณ 98.9 ลานบาทและ 
0.1 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมเปนเงินประมาณ 102.1 ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการซื้อที่ดิน 
การกอสรางอาคารโรงงานและการซื้อเครื่องจักรจากบุคคลภายนอก และจํานวนเงินประมาณ 
31.2 ลานเยนญี่ปุน หรือประมาณ 10.8 ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการซื้อเครื่องจักรจากบริษัทที่
เกี่ยวของกัน 

 ข. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระใน
บริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 18 ลานบาท 
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14.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน พื้นที่ในอาคารและอุปกรณและ
สัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 15 ป 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานและสัญญาบริการดังนี้ 

 
จายชําระภายใน 

ลานบาท 

ภายใน 1 ป 9.4 
1 ถึง 5 ป 25.8 
มากกวา 5 ป 5.5 

14.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว 

 บริษัทยอยสองแหงไดทําสัญญาความชวยเหลือทางดานเทคนิค “Technical Assistant Agreement” กับ
บริษัทในประเทศญี่ปุนและประเทศเยอรมนี โดยภายใตเงื่อนไขตามสัญญา บริษัทยอยตองจาย
คาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาตอยอดขายสินคาบางชนิด สัญญานี้มีผลบังคับถึงป 2556 และ 
2560 ตามลําดับ นอกจากนี้ บริษัทฯไดทําสัญญาความชวยเหลือทางดานเทคนิค “Cooperation 
Agreement” กับบริษัทแหงหนึ่งในประเทศเยอรมนี โดยภายใตเงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯตองจาย
คาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาตอยอดขายชิ้นสวนประกอบถังน้ํามันรถยนต (Tank sender) 
สัญญานี้มีอายุสัญญา 1 ป แตตออายุอัตโนมัติปตอปหลังจากสิ้นสุดสัญญา และบริษัทฯไดทําสัญญา
บริการกับบริษัทแหงหนึ่ง โดยภายใตเงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯตองจายคาธรรมเนียมตามอัตราที่
ระบุในสัญญาตอยอดขายชิ้นสวนบางชนิดที่ขายใหกับลูกคาของบริษัทฯ สัญญานี้มีผลบังคับตลอด
ระยะเวลาที่ขายสินคาชนิดดังกลาวใหแกลูกคา ซ่ึงในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาธรรมเนียมภายใตสัญญาขางตนเปนจํานวนเงินประมาณ 3.3 ลาน
บาท 

14.4 การค้ําประกัน 

 ก. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมีภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อธนาคารใหแกบริษัทยอยใน
วงเงิน 2 ลานบาท 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 8 ลานเรนมินบิจีน  

 ข. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 กลุมบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุมบริษัท
เหลืออยูเปนจํานวนเงิน 38.1 ลานบาท ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา
จํานวน 18.4 ลานบาท เพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาและอื่นๆจํานวน 19.7 ลานบาท 
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14.5 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Transaction Agreements) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารดังตอไปนี้ 

มูลคาตามสัญญา อัตราดอกเบี้ยรบั อัตราดอกเบี้ยจาย วันที่ครบกําหนดของสัญญา 
ลานบาท    

750 THBFIX บวกรอยละ 0.65 คงที่รอยละ 4.77 28 กันยายน 2555 
80 THBFIX บวกรอยละ 0.4 คงที่รอยละ 3.76 24 กันยายน 2553 

170 THBFIX บวกรอยละ 3.5 คงที่รอยละ 5.97 30 เมษายน 2555 
300 คงที่รอยละ 4.77 6M Deposit Index บวก

รอยละ 3.19 
4 สิงหาคม 2553 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทฯมีขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน 22.3 ลานบาท 

14.6 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 กลุมบริษัทมีสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือกับธนาคาร
จํานวนเงิน 150 ลานเยนญี่ปุน ดวยอัตราแลกเปลี่ยน 0.3515 บาท ถึง 0.3576 บาทตอ 1 เยนญี่ปุน และ 
0.05 ลานยูโร ดวยอัตราแลกเปลี่ยน 45.35 บาทตอ 1 ยูโร และมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนาคงเหลือจํานวนเงิน 44 ลานเยนญี่ปุน ดวยอัตราแลกเปลี่ยน 0.3576 บาทตอ 1 เยนญี่ปุน 

15. ขอมูลทางการเงินจาํแนกสวนงาน 

 กลุมบริษัทดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณสําหรับใชผลิตยานยนต 
และจําหนายรถยนตและบริการซอมรถยนตและดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรคือในประเทศ
ไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ของกลุมบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 มีดังตอไปนี้: - 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ สวนงานธุรกิจจําหนายรถยนต การตัดรายการบัญช ี   
 สําหรับใชผลิตยานยนต และบริการซอมรถยนต ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจากภายนอก         
 ประเทศไทย 1,539 902 133 117 - - 1,672 1,019 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 170 79 - - - - 170 79 
 ประเทศมาเลเซีย - - 470 338 - - 470 338 
รายไดระหวางสวนงาน 144 61 - - (144) (61) - - 

รายไดทั้งส้ิน 1,853 1,042 603 455 (144) (61) 2,312 1,436 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 128 29 37 33 (16) 2 149 64 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         
     กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน       12 4 
     รายไดอื่น       94 34 
     คาใชจายในการขาย       (34) (22) 
     คาใชจายในการบริหาร       (118) (97) 
     คาตอบแทนผูบริหาร       (4) (7) 
     สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
        ในบริษัทรวม 

      
41 

 
(12) 

     คาใชจายทางการเงิน       (36) (31) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (36) (4) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ       68 (71) 

16. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2553 


