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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2554 และ 2553 

1.  ขอมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

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

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 
เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (“กลุม
บริษัท”) และไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2553 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทในระหวางงวด 

1.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด 

  ในระหวางงวด บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 



2
 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับที่ 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
ฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 
ฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 31 รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 
ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงเดิมบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อ
เกิดรายการ  

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในปปจจุบันและรับรูหนีสิ้นในชวงที่
เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ทําให
บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ลดลงเปนจํานวน 2.5 
ลานบาท (0.01 บาทตอหุน) (เฉพาะของบริษัทฯ: กําไรลดลงเปนจํานวน 0.6 ลานบาท กําไรตอหุน
ลดลง 0.002 บาทตอหุน)  

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชในงบ
การเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้
เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินที่
พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจาย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน) 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซ่ึงบริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงิน
ชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 



4
 

  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทํา
การประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงหลักการประมาณการดังกลาว
ตองใชขอสมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงานและอัตราการมรณะ 

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรก บริษัทฯ
และบริษัทยอยเลือกรับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันตนงวดของงวดปจจุบัน 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญตามที่กลาวในหมายเหตุ 1.4 
เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ         
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  

3. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามที่ระบุขางลางนี้ มาตรฐาน
การบัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 กลุมบริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญ
กับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลง
กันระหวางกลุมบริษัทและบริษัทเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้: - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)    
ขายสินคาและบริการ - - 29.8 19.2 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน 

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 1   
ถึง 5 

ดอกเบี้ยรับ - - 35.1 24.2 รอยละ 4 ถึง 4.7 ตอป 
 (2553: รอยละ 3.1 ถึง 4.1 ตอป) 

ดอกเบี้ยจาย - - 2.0 6.7 รอยละ 2 และ 2.3 ตอป 
ซ้ือสินคาและบรกิาร - - 52.3 26.6 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 1 ถึง 20 
คาเชารับ - - 0.5 0.5 อัตราใกลเคียงกับพื้นที่เชาใน

อาคารอืน่ที่มทีําเลที่ตั้งใกลเคียง
กัน 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 0.8 0.8 ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - 320.0 - ตามที่ประกาศจาย 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคาและบริการ 10.2 8.5 0.2 0.2 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรา

ประมาณรอยละ 4 และขายต่าํ
กวาทนุในอัตราเฉลี่ยประมาณ
รอยละ 20 ถึง 30 

ซ้ือสินคาและบรกิาร 8.8 4.2 7.5 4.2 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน 
อัตรารอยละ 30 ถงึ 50 

ดอกเบี้ยรับ 1.3 1.0 1.3 1.0 รอยละ 5 ตอป 
รายการธุรกิจกับกจิการที่เกี่ยวของกนั    
ขายสินคาและบริการ 0.9 - - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 11 
ซ้ือสินคาและบรกิาร 118.0 84.8 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 5 ถึง 20 
ดอกเบี้ยรับ 0.3 0.3 0.3 0.3 รอยละ 7.5 ตอป 
คาธรรมเนียมการจัดการจาย 1.8 2.4 1.8 2.4 ใกลเคียงราคาทุน 
ซ้ือเครื่องจักร 16.2 239.4 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
รายไดอืน่ - 3.4 - - ใกลเคียงราคาทุน 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 
มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

31 มนีาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย   
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากดั  - - 11,637 11,463 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จาํกดั - - 17,252 10,816 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 3,449 2,904 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 157 138 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 173 111 173 111 
 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 9,783 7,241 - - 
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกัด 1,903 1,747 - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากดั (มาเลเซีย)     
    (AAPICO ITS CO. SDN. BHD.) 4 4 - - 

 11,863 9,103 32,668 25,432 

เงินทดรองและเงนิใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
เงินทดรองจาย     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากดั - - 377 257 
 บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - - 104 104 
 บริษัท อาปโก เอน็จิเนียร่ิง จํากัด - - 819 771 
 บริษัท คุนชาน เจนิไต-ซินเชง พรีซิชั่น      
    ฟอรจจิ้ง จํากดั (Kunshan Chaitai-      
    Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) - - 4,627 4,445 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จาํกดั - - 5,924 8,088 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 2,654 2,127 
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด - - 295 176 
 บริษัท อาปโก มติซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากดั - - 222 226 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

31 มนีาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

 บริษัท เอ แม็คชัน่ จํากัด - - 85 85 
 บริษัท อาปโก แจค็สปด จํากดั - - 987 1,001 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากดั (มหาชน) - - 38 24 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 700 24 
 บริษัท อาปโก อนิเวสเมนท พทีีอ ีลิมิเต็ด 
    (AAPICO Investment Pte., Ltd.) 

 
- 

 
- 

 
8,596 

 
8,343 

 บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด - - 6 6 
 บริษัท เออีอารพี จํากัด - - 43 46 
 บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคลิ จํากดั - - 304 304 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 53 39 20 28 
 บริษัท มิ้นท อาปโก  (ประเทศไทย) จํากดั 40 10 40 10 
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกัด 113 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท คาซึยา อนิเตอรเนชั่นแนล พทีีอี ลิมิเต็ด 
    (Katsuya International Pte., Limited) 

 
95 

 
95 

 
- 

 
- 

 บริษัท เอเบิล ออโตพารท จํากัด - 3 - - 
 หางหุนสวนจํากัด ไทยเมก ิ - 88 - - 
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากดั (มาเลเซีย)     
    (AAPICO ITS CO. SDN. BHD.) 3,982 - - - 
 4,283 235 25,841 26,065 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ     
บริษัทยอย - - 292,155 273,558 
บริษัทรวม 20,456 110,467 20,456 110,467 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 30,240 33,911 2,099 5,770 

 50,696 144,378 314,710 389,795 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,141) (28,141) - - 

 22,555 116,237 314,710 389,795 

 26,838 116,472 340,551 415,860 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

31 มนีาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

ลูกหนี้คาหุนกิจการที่เก่ียวของกัน     
บุคคลที่เกี่ยวของกัน - 150 - - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 3,023,200 2,952,383 
บริษัทรวม 10,000 - 10,000 - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 11,178 11,071 11,178 11,071 

 21,178 11,071 3,044,378 2,963,454 

เงินมัดจําคาซื้อสนิทรัพย - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
    อารแอนดดี จํากัด - 10,391 - - 

เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 66 332 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 145 1,099 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จาํกดั - - 55,340 100,327 
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากดั - - 40 - 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 8,345 8,691 8,333 8,674 
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกัด 1,396 971 - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากดั 159,652 161,481 - - 
 บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จาํกัด 19,927 16,004 - - 
 หุนหุนสวนจํากดั ไทยเมก ิ 1,709 1,479 - - 
 บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรชัน่ จํากดั 
    (Mitsuike Corporation Company Limited) 219 2,579 - - 

 191,248 191,205 63,924 110,432 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

31 มนีาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     

เงินมัดจํารับลวงหนา     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด - - 8,182 8,182 

คาธรรมเนียมการจัดการและคาสิทธิคางจาย     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรชัน่ จํากดั 
    (Mitsuike Corporation Company Limited) - 13,194 - - 
 บริษัท เอสเอไอท ีจํากัด 1,800 1,800 1,800 1,800 

 1,800 14,994 1,800 1,800 

เจาหนี้ - ซื้อเคร่ืองจักร     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น จํากัด 
    (Sojitz Corporation Ltd.) - 3,344 - - 
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
    อารแอนดดี จํากัด - 576 - - 

 - 3,920 - - 

 1,800 18,914 9,982 9,982 

เงินทดรองและเงนิกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     

เงินทดรอง     
บริษัทยอย     
 บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - - 87 65 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากดั (มหาชน) - - 28 93 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 893 432 
 บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากดั - - 39 8 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - - 118 
บริษัทรวม     
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกัด 80 80 - - 
 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 69 69 - - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

31 มนีาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท คอรยอร เซอรเฟส ทรีทเมนต จํากัด 1,073 1,072 - - 
 บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรชัน่ จํากดั 
    (Mitsuike Corporation Company Limited) - 2,682 - - 

 1,222 3,903 1,047 716 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย     
บริษัทยอย - - 344,015 410,639 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,449 3,449 - - 
กรรมการ 29 29 - - 

 3,478 3,478 344,015 410,639 

 4,700 7,381 345,062 411,355 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการไมคิดดอกเบี้ยและถึงกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มนีาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

31 มนีาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

เจาหนี้คาหุนกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคลิ จํากดั - - 24,250 24,250 
 บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด - - 128 128 

 - - 24,378 24,378 

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

 4,500 - 28,878 24,378 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันและเงินกูยืม
จากกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้: - 

 งบการเงินรวม 

(หนวย: พันบาท) 

  ในระหวางงวด  

    กําไร (ขาดทุน)  
 ยอดคงเหลือ   ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากการแปลงคา ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้น ลดลง อัตราแลกเปลี่ยน 31 มีนาคม 2554 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจาก
กิจการที่เก่ียวของกัน 

     

บริษัทรวม      

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 110,467 1,345 (91,356) - 20,456 

บริษัทที่เก่ียวของกัน      

บริษัท โปรเทค ลิงค เทคโนโลยี อินคอร 
 ปอเรชั่น จํากัด (Protech Link  
 Technology Incorporation Ltd.) 28,141 - - - 28,141 
บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง 
 อารแอนดดี จํากัด 5,770 255 (3,926) - 2,099 

 รวม 144,378 1,600 (95,282) - 50,696 

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

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

 รวม 11,071 10,107 - - 21,178 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายแก
กิจการที่เก่ียวของกัน 

 
    

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากัด 3,449 - - - 3,449 
กรรมการ 29 - - - 29 

 รวม 3,478 - - - 3,478 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หนวย: พันบาท) 

  ในระหวางงวด  

    กําไร (ขาดทุน)  
 ยอดคงเหลือ   ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากการแปลงคา ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้น ลดลง อัตราแลกเปลี่ยน 31 มีนาคม 2554 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจาก
กิจการที่เก่ียวของกัน 

     

บริษัทยอย      

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 40,686 2,452 - - 43,138 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 10,288 729 - - 11,017 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน 
 ฟอรจจิ้ง จํากัด (Kunshan Chaitai- 
 Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 

 
 

8,041 91 - 9 

 
 

8,141 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 121,352 8,529 (6,432) - 123,449 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 48,475 1,203 - - 49,678 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 34,060 16,140 (10,060) - 40,140 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 10,634 5,923 - - 16,557 
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 21 14 - - 35 
บริษัท เออีอารพี จํากัด 1 - (1) - - 

บริษัทรวม      
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 110,467 1,345 (91,356) - 20,456 

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
 อารแอนดดี จํากัด 5,770 255 (3,926) - 2,099 

 รวม 389,795 36,681 (111,775) 9 314,710 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัทยอย      
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 214,000 - - - 214,000 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 68,000 - (1,000) - 67,000 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 1,387,499 55,500 - - 1,442,999 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 738,314 - (68,000) - 670,314 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 93,100 - (9,500) - 83,600 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน       
  ฟอรจจิ้ง จํากัด (Kunshan Chaitai-Xincheng     
 Precision Forging Co., Ltd.) 2,402 - - 43 2,445 
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 1,268 574 - - 1,842 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 447,800 93,200 - - 541,000 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

  ในระหวางงวด  

    กําไร (ขาดทุน)  
 ยอดคงเหลือ   ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากการแปลงคา ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2554 เพิ่มขึ้น ลดลง อัตราแลกเปลี่ยน 31 มีนาคม 2554 

บริษัทรวม      

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

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

 รวม 2,963,454 159,381 (78,500) 43 3,044,378 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายแก
กิจการที่เก่ียวของกัน      

บริษัทยอย      
 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 10,011 3 - - 10,014 
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 400,628 66,001 (132,628) - 334,001 

 รวม 410,639 66,004 (132,628) - 344,015 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายสําหรับ
เงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและสํารองผลประโยชนระยะยาวของกรรมการและผูบริหารเปน
จํานวนเงิน 6.3 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 5.2 ลานบาท) 

ภาระค้ําประกนักับกจิการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 16.4 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

31 มีนาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

เงินสด 772 663 228 228 
เงินฝากธนาคาร 379,401 280,934 49,357 13,975 

รวม 380,173 281,597 49,585 14,203 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. ลูกหนี้การคา  

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหนี้ที่    
คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้: - 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

31 มีนาคม 
2554 

31 ธันวาคม 
2553 

อายุหนี้คางชําระ   
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน   
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ   
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 8,069 6,280 25,317 23,162 

 คางชําระ 3 - 12 เดือน 3,794 2,823 5,960 879 

 คางชําระมากกวา 12 เดือน - - 1,391 1,391 

รวม 11,863 9,103 32,668 25,432 

ลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน     
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ     
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 1,498,162 1,479,393 220,157 212,995 

 คางชําระ 3 - 12 เดือน 18,921 61,578 516 24,117 

 คางชําระมากกวา 12 เดือน 18,053 18,983 1,967 1,881 

รวม 1,535,136 1,559,954 222,640 238,993 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (14,616) (13,697) (2,580) (2,580) 

 1,520,520 1,546,257 220,060 236,413 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,532,383 1,555,360 252,728 261,845 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. สินคาคงเหลือ 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทยอยบางแหงไดจํานําสินคาสําเร็จรูปมูลคาประมาณ 151.2 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2553: 162.5 ลานบาท) เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   รอยละ รอยละ   

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

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

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

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

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

 ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด ไดเพิ่มทุนจํานวน 100 ลานบาท 
และบริษัทฯไดลงทุนในหุนเพิ่มทุนทั้งหมดดังกลาว 

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 ของบริษัทยอยส่ีแหงที่
รวมอยูในงบการเงินรวมนี้ไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน มียอดสินทรัพยรวมและรายไดรวมดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 
สินทรัพยรวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 

รายไดรวมสําหรบังวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัที่        

31 มีนาคม 

 2554 2553 2554 2553 

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

117 133 369 306 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด 622 505 195 180 
   (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)     
บริษัท อาปโก เซ่ียงไฮ จํากดั (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 76 86 1 1 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด – มาเลเซีย 271 183 169 172 
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)     

รวม 1,086 907 734 659 

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ของบริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี    
ลิมิเต็ด บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด บริษัท อาปโก 
เทคโนโลยี จํากัด บริษัท เออีอารพี จํากัด บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ดงเฟง คอม
เมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับงวดดังกลาวจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและ
ไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 

 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 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

 รายละเอียดของบริษัทรวม 
(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น   
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
   2554 2553 2554 2553 2554 2553 
   รอยละ รอยละ     

เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 46 46 30,700 30,700 301,115 278,048 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 20 20 29,250 29,250 42,102 39,254 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 40 40 151,400 71,400 96,188 20,598 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด จําหนายแมพิมพ ไทย 49 49 13,229 13,229 11,636 10,586 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ไทย 30 30 7,500 3,000 7,782 3,187 
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด ผลิตและจําหนายยานพาหนะ และ

จําหนายอะไหล 
ไทย 30 30 120,000 120,000 219,834 172,003 

รวม     352,079 267,579 678,657 523,676 

(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 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
 รอยละ รอยละ       

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

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

 ในระหวางงวดปจจุบัน มีรายการสําคัญเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทรวมดังตอไปนี้ 

 1. ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด เพิ่มทุนจํานวน 200 ลานบาท 
โดยที่บริษัทฯไดลงทุนเพิ่มจํานวน 80 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาว 
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 2. ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด เพิ่มทุนจํานวน 15 ลานบาท โดยที่   
บริษัทฯไดลงทุนเพิ่มจํานวน 4.5 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการลงทุนในบริษัทดังกลาว 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

ช่ือบริษัท 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนใน
บริษัทรวมสําหรับงวดสามเดือน        

ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 2554 2553 

เงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ   
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด 26,917 16,375 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 3,292 2,217 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด (4,218) 3,591 
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 47,832 19,259 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 1,061 - 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด 102 - 
รวม 74,986 41,442 

 สวนไดเสียสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ของบริษัทฯในบริษัท เอเบิล ซาโน 
อินดัสตรีส (1996) จํากัด บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด บร ิษัท มิ้นท อาปโก 
(ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด และบริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด 
คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่ยังไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 

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

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2554 
31 ธันวาคม

2553 
31 มีนาคม 

2554 
31 ธันวาคม

2553 
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุนในความตองการของตลาด 160,666 160,666 - - 
คาเผื่อการปรับมูลคา (70,499) (86,269) - - 
รวม 90,167 74,397 - - 
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11. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2554 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 5,546,732 1,107,568 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 341,243 33,540 
โอนระหวางงวด (34) - 
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน 292 - 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี    
   ณ วันที่จําหนาย (4,330) (631) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (102,952) (14,255) 
คาเผื่อการดอยคาระหวางงวด (29,569) - 
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา   
   งบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ 6,171 - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2554 5,757,553 1,126,222 

 ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 กลุมบริษัทไดรวมตนทุนการกูยืมเขา
เปนราคาทุนของโครงการจํานวน 0.3 ลานบาท และ 1.5 ลานบาท ตามลําดับ  

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณซ่ึงไดมา
ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 11.0 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2553: 6.8 ลานบาท) 

 บริษัทยอยบางแหงไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรและอุปกรณโรงงานมูลคาสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 จํานวน 449 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 494 ลานบาท) ไปค้ําประกัน
วงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร 

12. สิทธิการเชา 

 บริษัทยอยไดนําสิทธิการเชาที่ดินซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 จํานวน 114 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2553: 112 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร 
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13. คาความนยิม 

(หนวย: ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่              

 31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

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 2554 บริษัทฯไดทําการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิสวนใหญของบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการ
เรียกชดเชยภายใตหัวเร่ืองการใหคํารับรองและการรับประกันในสัญญาซื้อขายหุนจากกลุมผูถือหุน
รายใหญเดิมเพื่อชดเชยมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ปรับปรุง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดประเมินและพิจารณาวาคาเผื่อการดอยคาของคาความนิยมของ
เงินลงทุนในบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 100 ลานบาท ที่บันทึกไวในบัญชี
เพียงพอ โดยประเมินจากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตของบริษัทยอยใน
สถานการณปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีประมาณรอยละ 9.28 และคาตัวแปรทางการเงินซึ่ง
จัดทําโดยบุคคลภายนอกและการคาดการณการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนตโดยผูบริหาร 
อยางไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตอาจตางออกไป ขึ้นอยูกับสถานการณทางเศรษฐกิจในอนาคต 

14. เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง โดยมีวงเงิน
ตามสัญญาจํานวน 400 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบรอยละ 1.9 และมี
กําหนดชําระคืนเปนรายเดือนภายในระยะเวลา 5 ป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯไดเบิกเงินกูยืม
ตามสัญญาเงินกูยืมดังกลาวจํานวน 100 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร           
ค้ําประกันโดยการจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวนของบริษัทยอย การจํานําสิทธิการเชาที่ดิน 
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงานและสินคาคงเหลือบางสวนของบริษัทยอย และค้ําประกันโดย
กรรมการของกลุมบริษัทและโดยบริษัทฯและบริษัทยอย 



21
 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 สัญญาเงินกูยืมไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอหามในการใหกูยืม ยกเวน
การใหกูยืมแกบริษัทในเครือ และการรักษาอัตราสวนทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา 
เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนใหเปนไปตามสัญญา เปนตน 

15. กําไรตอหุน 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดที่เปนของผูถือหุนของ
บริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูใน
ระหวางงวด 

(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 87,792 55,160 300,400 (1,336) 
จํานวนหุนสามญัถัวเฉลีย่ถวงน้าํหนัก (พันหุน) 226,514 226,514 226,514 226,514 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท/หุน) 0.39 0.24 1.33  (0.01) 

 ไมมีการคํานวณจํานวนของหุนสามัญเทียบเทาที่บริษัทฯอาจตองออกสําหรับหุนบุริมสิทธิแปลง
สภาพสําหรับงวด เนื่องจากราคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพสูงกวามูลคายุติธรรมของหุน
สามัญ 

16. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

16.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ก. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนจํานวนเงินประมาณ 295.1 ลานบาท 0.4 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 7.7 ลานริงกิตมาเลเซีย และ 0.4 ลานยูโร รวมเปนเงินประมาณ 402.7 
ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการซื้อที่ดิน การกอสรางและปรับปรุงอาคารโรงงานและการซื้อ
เครื่องจักรจากบุคคลภายนอก และจํานวนเงินประมาณ 2.8 ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการซื้อ
เครื่องจักรจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

 ข. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระใน
บริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 94.1 ลานบาท 
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16.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน พื้นที่ในอาคารและอุปกรณและ
สัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 15 ป 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมไดดังนี้ 

 
จายชําระภายใน 

ลานบาท 

1 ป 13.2 
1 ถึง 5 ป 21.7 

16.3 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 และบริษัทฯและบริษัทยอย
แหงหนึ่งไดทําสัญญาบริการกับบริษัทบางแหง โดยภายใตเงื่อนไขตามสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอย
ตองจายคาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาตอยอดขายช้ินสวนบางชนิดที่ขายใหกับลูกคาของ
บริษัทฯและบริษัทยอย สัญญานี้มีผลบังคับตลอดระยะเวลาที่ขายสินคาชนิดดังกลาวใหแกลูกคา ซ่ึง
ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาธรรมเนียมภายใต
สัญญาขางตนเปนจํานวนเงินประมาณ 12.8 ลานบาท 

16.4 การค้ําประกัน 

 ก. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯมีภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อธนาคารใหแกบริษัทยอยใน
วงเงิน 15 ลานบาท 12 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 8 ลานเรนมินบิจีน  
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ข. ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 กลุมบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุมบริษัท
เหลืออยูเปนจํานวน 81.3 ลานบาท และ 0.2 ลานริงกิตมาเลเซีย ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุมบริษัท ซ่ึงประกอบดวย หนังสือค้ําประกันเพื่อ       
ค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวน 61.8 ลานบาท เพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาและอื่นๆ
จํานวน 19.5 ลานบาทและ 0.2 ลานริงกิตมาเลเซีย 

16.5 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Agreements) 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารดังตอไปนี้ 

มูลคาตามสัญญา อัตราดอกเบี้ยรบั อัตราดอกเบี้ยจาย วันที่ครบกําหนดของสัญญา 
ลานบาท    

450 THBFIX บวกรอยละ 0.65 คงที่รอยละ 4.77 28 กันยายน 2555 
100 THBFIX บวกรอยละ 3.5 คงที่รอยละ 5.97 30 เมษายน 2555 
300 คงที่รอยละ 4.77 6M Deposit Index บวก

รอยละ 3.19 
6 กุมภาพันธ 2555 

394 FDR บวกรอยละ 3.3 คงที่รอยละ 5.65 30 ธันวาคม 2558 
395 MLR ลบรอยละ 1.75 คงที่รอยละ 5.33 30 ธันวาคม 2558 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯมีกําไรที่ยังไมรับรูจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน 6.3 ลานบาท 

16.6 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 กลุมบริษัทมีสัญญาซื้อและขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือกับ
ธนาคารจํานวนเงิน 0.1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดวยอัตราแลกเปลี่ยน 30.75 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ และ
จํานวนเงิน 3.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดวยอัตราแลกเปลี่ยน 30.15 - 31.50 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ 
ตามลําดับ 

17. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
ในอัตราหุนละ 0.21 บาท คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 56 ลานบาท มีกําหนดจายในเดือนพฤษภาคม 
2554 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

18. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

 กลุมบริษัทดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณสําหรับใชผลิตยานยนต 
และจําหนายรถยนตและบริการซอมรถยนตและดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรคือในประเทศ
ไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ของกลุมบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 มีดังตอไปนี้: - 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ สวนงานธุรกิจจําหนายรถยนต การตัดรายการบัญช ี   
 สําหรับใชผลิตยานยนต และบริการซอมรถยนต ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
รายไดจากภายนอก         
 ประเทศไทย 1,764 1,539 342 133 - - 2,106 1,672 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 194 170 - - - - 194 170 
 ประเทศมาเลเซีย - - 531 470 - - 531 470 
รายไดระหวางสวนงาน 242 144 11 - (253) (144) - - 

รายไดทั้งส้ิน 2,200 1,853 884 603 (253) (144) 2,831 2,312 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 176 128 49 37 (7) (16) 218 149 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         
     กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน       1 12 
     รายไดอื่น       125 94 
     คาใชจายในการขาย       (52) (34) 
     คาใชจายในการบริหาร       (155) (122) 
     ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย       (33) - 
     สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม      75 41  
     คาใชจายทางการเงิน       (55) (36) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (32) (36) 

กําไรสําหรับงวด       92 68 

19. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2554 


