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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 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
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจาํปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

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

ก) บริษัทฯไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 88 ของทุนชําระแลวของบริษัท เออีอารพี จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหมในประเทศไทย 

ข) บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดซ้ือเงินลงทุนในบริษัท คาซึยา 
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง สงผลใหสัดสวนการลงทุนของ
บริษัทฯทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 76 บริษัทฯจึงโอนเงิน
ลงทุนในบริษัทดังกลาวจากเงินลงทุนอื่นเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย  

ค) บริษัทฯไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 97 ของทุนชําระแลวของบริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล      
วีฮีเคิล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหมในประเทศไทย 



2
 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
บัญชีใหมตามที่ระบุขางลางนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2554 (เวนแตแมบทการบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใชทันที) 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบัญชี และขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที ่ 

เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

 ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ซ่ึงฝาย
บริหารยังไมเสร็จสิ้นการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่นํามาตรฐานการบัญชีดังกลาว
มาถือปฏิบัติ 

2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 กลุมบริษัทมีรายการ
ธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑ
ตามที่ตกลงกันระหวางกลุมบริษัทและบริษัทเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได
ดังนี้: - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)    
ขายสินคาและบริการ - - 26.9 20.1 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน 

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ         
1  ถึง 30 

ดอกเบี้ยรับ - - 30.0 19.8 รอยละ 3.8 ถึง 4.4 ตอป 
 (2552: รอยละ 3.1 ถึง 3.6 ตอป) 

ดอกเบี้ยจาย - - 4.5 2.6 รอยละ 2 และ 2.3 ตอป 
 (2552: รอยละ 1 ตอป) 

เงินปนผลรับ - - 400.0 - ตามที่ประกาศจาย 
ซ้ือสินคาและบรกิาร - - 66.3 4.4 ใกลเคียงราคาทุนและตนทนุบวก

กําไรสวนเพิ่มในอัตรารอยละ     
1 ถึง 25 

คาเชารับ - - 0.6 0.5 อัตราใกลเคียงกับพื้นที่เชาใน
อาคารอืน่ที่มทีําเลที่ตั้ง     
ใกลเคียงกัน 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 1.0 0.7 ใกลเคียงราคาทุน 
รายไดอืน่ - - 2.6 - ใกลเคียงราคาทุน 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคาและบริการ 9.7 22.3 0.2 22.2 ขายต่ํากวาทนุในอัตราประมาณ

รอยละ 3 ถึง 30 (2552: ตนทนุ
บวกกําไรสวนเพิม่ในอัตรา   
รอยละ 10 ถึง 15) 

ซ้ือสินคาและบรกิาร 9.3 5.4 7.5 5.4 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน 
อัตรารอยละ 25 ถงึ 55  

ดอกเบี้ยรับ 1.2 - 1.2 - รอยละ 5 ตอป 
รายการธุรกิจกับกจิการที่เกี่ยวของกนั    
ซ้ือสินคาและบรกิาร 69.6 67.3 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 3 ถึง 20 
ดอกเบี้ยรับ 0.3 0.4 0.3 0.3 รอยละ 7.5 ตอป 
คาธรรมเนียมการจัดการจาย 1.8 2.6 1.8 2.6 ใกลเคียงราคาทุน 
ซ้ือเครื่องจักร 5.7 - 4.2 - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดเกาเดอืนสิ้นสุดวันที ่30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว)    
ขายสินคาและบริการ - - 168.2 46.9 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ     
1 ถึง 30 

ดอกเบี้ยรับ - - 82.6 62.4 รอยละ 3.4 ถึง 4.4 ตอป (2552:  
รอยละ 3.1 ถึง 4.1 ตอป) 

ดอกเบี้ยจาย - - 17.4 9.2 รอยละ 2 และ 2.3 ตอป (2552: 
รอยละ 1 และ 2 ตอป) 

เงินปนผลรับ - - 650.0 - ตามที่ประกาศจาย 
ซ้ือสินคาและบรกิาร - - 137.4 12.0 ใกลเคียงราคาทุนและตนทนุ

บวกกําไรสวนเพิม่ในอัตรา
รอยละ 1 ถึง 25 

คาเชารับ - - 1.6 1.5 อัตราใกลเคียงกับพื้นที่เชาใน 
        อาคารอืน่ที่มทีําเลที่ตั้ง 
        ใกลเคียงกัน 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 2.6 2.4 ใกลเคียงราคาทุน 
รายไดอืน่ - - 2.6 - ใกลเคียงราคาทุน 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคาและบริการ 20.5 22.8 0.5 22.5 ขายต่ํากวาทนุในอัตรา

ประมาณรอยละ 3 ถึง 30 
(2552: ตนทุนบวกกําไรสวน
เพิ่มในอัตรารอยละ 10 ถึง 
15) 

ซ้ือสินคาและบรกิาร 19.9 14.2 18.1 14.2 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน
อัตรารอยละ 25 ถงึ 55 

เงินปนผลรับ 7.0 - 7.0 - ตามที่ประกาศจาย 
ดอกเบี้ยรับ 3.2 - 3.2 - รอยละ 5 ตอป 

รายการธุรกิจกับกจิการที่เกี่ยวของกนั    
ซ้ือสินคาและบรกิาร 336.8 175.6 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 3 ถึง 20 
ดอกเบี้ยรับ 0.9 1.9 0.9 0.9 รอยละ 7.5 ตอป  
คาธรรมเนียมการจัดการจาย 6.0 7.6 6.0 7.6 ใกลเคียงราคาทุน 
ซ้ือเครื่องจักร 245.1 - 4.2 - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 
รายไดอืน่ 3.4 - - - ใกลเคียงราคาทุน 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 
มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
30 กนัยายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย   
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากดั  - - 11,509 15,659 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จาํกดั  - - 7,861 30,399 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 2,680 1,123 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 558 4,404 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากดั (มหาชน) - - 2 139 
 บริษัท อาปโก มติซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากดั - - - 826 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 233 661 167 100 
 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 9,903 1,801 - - 
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกัด 481 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากดั (มาเลเซีย)      
 (AAPICO ITS Co. SDN. BHD.) 1,268 - - - 
 11,885 2,462 22,777 52,650 

เงินทดรองและเงนิใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
เงินทดรองจาย     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากดั - - 52 113 
 บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - - 11 9 
 บริษัท อาปโก เอน็จิเนียร่ิง จํากัด - - 722 578 
 บริษัท คุนชาน เจนิไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง      
    จํากดั (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision      
    Forging Co., Ltd.) - - 4,445 4,445 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จาํกดั - - 3,044 1,211 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 3,864 36,152 
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด - - 520 426 
 บริษัท อาปโก มติซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากดั - - 464 554 
 บริษัท เอ แม็คชัน่ จํากัด - - 87 206 
 บริษัท อาปโก แจค็สปด จํากดั - - 1,192 987 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากดั (มหาชน) - - 81 659 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 99 17,932 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

 บริษัท อาปโก อนิเวสเมนท พทีีอ ีลิมิเต็ด 
    (AAPICO Investment Pte., Ltd.) 

 
- 

 
- 

 
8,261 

 
8,491 

 บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด - - 6 6 
 บริษัท เออีอารพี จํากัด - - 78 - 
 บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคลิ จํากดั - - 304 - 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 78 57 46 34 
 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 10 90 10 5 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท มิตซูอิเกะ โคเจียว จํากัด 
    (Mitsuike Kogyo Co. Ltd.) - 592 - - 
 หางหุนสวนจํากัด ไทยเมก ิ - 8 - - 
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากดั (มาเลเซีย)     
       (AAPICO ITS Co. SDN. BHD.) 3,922 - - - 

 4,010 747 23,286 71,808 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ     
บริษัทยอย - - 191,724 193,871 
บริษัทรวม 71,159 340 71,159 340 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 44,361 53,047 7,560 7,258 

 115,520 53,387 270,443 201,469 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,141) (28,141) - - 

 87,379 25,246 270,443 201,469 
 91,389 25,993 293,729 273,277 

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

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

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 2,978,099 2,306,103 
บริษัทรวม 40,000 80,000 40,000 80,000 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 8,998 9,390 8,998 9,390 

 48,998 89,390 3,027,097 2,395,493 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
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) - - 479 243 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากดั (มหาชน) - - 53 - 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 2,442 105,366 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จาํกดั - - 65,188 19,268 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส (1996) จํากัด 8,427 6,643 8,427 6,643 
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกัด 370 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากดั 165,963 140,846 - - 
 หางหุนสวนจํากัด ไทยเมก ิ 2,070 3,988 - - 
 บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จาํกัด 18,170 - - - 

 195,000 151,477 76,589 131,520 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     
คาธรรมเนียมการจัดการคางจาย     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท เอสเอไอท ีจํากัด 6,000 3,600 6,000 3,600 

เจาหนี ้- ซื้อเคร่ืองจักร     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น จํากัด 
    (Sojitz Corporation Ltd.) 44,624 482,585 24,764 336,689 
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
    อารแอนดดี จํากัด 517 5,871 - - 

 45,141 488,456 24,764 336,689 

 51,141 492,056 30,764 340,289 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
           (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
30 กนัยายน

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
เงินทดรองและเงนิกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
เงินทดรอง     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากดั - - 14,643 4,577 
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากดั - - - 1 
 บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - - 90 231 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 59 - 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากดั (มหาชน) - - 28 29 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 484 481 
 บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากดั - - 76 56 
 บริษัท เอ แม็คชัน่ จํากัด - - - 49 
บริษัทรวม     
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกัด 80 - - - 
 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 69 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท มิตซูอิเกะ โคเจียว จํากัด     
    (Mitsuike Kogyo Co., Ltd.) 2,598 3,660 - - 
 2,747 3,660 15,380 5,424 
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย     
บริษัทยอย - - 698,908 1,521,489 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,449 6,686 - - 
กรรมการ 29 76 - - 
 3,478 6,762 698,908 1,521,489 
 6,225 10,422 714,288 1,526,913 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการไมคิดดอกเบี้ยและถึงกําหนดชําระคืนเมือ่ทวงถาม 
  (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

เจาหนี้คาหุนกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด - - 127 127 
 บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคลิ จํากดั - - 24,250 - 

 - - 24,377 127 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันและเงินกูยืม
จากกิจการที่เกี่ยวของกันมีการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้: - 

 งบการเงินรวม 

(หนวย: พันบาท) 

  ในระหวางงวด  

    ขาดทุน  
 ยอดคงเหลือ   ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากการแปลงคา ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น ลดลง อัตราแลกเปลี่ยน 30 กันยายน 2553 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจาก 
   กิจการที่เก่ียวของกัน 

     

บริษัทรวม      

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 340 91,687 (20,868) - 71,159 

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
บริษัท คาซึยา อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี ลิมิเต็ด      
   (Katsuya International Pte., Ltd.) 8,893 - - (233) 8,660 

 บริษัท โปรเทค ลิงค เทคโนโลยี อินคอร 
    ปอเรชั่น จํากัด (Protech Link Technology  
    Incorporation Ltd.) 28,141 - - - 28,141 
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง 
    อารแอนดดี จํากัด 7,258 1,240 (938) - 7,560 
 หางหุนสวนจํากัด ไทยเมกิ 8,755 53 (8,808) - - 

 รวม 53,387 92,980 (30,614) (233) 115,520 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัทรวม      

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 80,000 - (40,000) - 40,000 
บริษัทที่เก่ียวของกัน      

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

 รวม 89,390 - (40,392) - 48,998 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายแก 
   กิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัทที่เก่ียวของกัน      
 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากัด 6,686 10 (3,247) - 3,449 
กรรมการ 76 - (48) 1 29 

 รวม 6,762 10 (3,295) 1 3,478 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หนวย: พันบาท) 

  ในระหวางงวด  

    ขาดทุน  
 ยอดคงเหลือ   ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากการแปลงคา ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น ลดลง อัตราแลกเปลี่ยน 30 กันยายน 2553 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจาก 
   กิจการที่เก่ียวของกัน 

     

บริษัทยอย      

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 31,412 7,253 (472) - 38,193 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 8,358 33,327 (32,000) - 9,685 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน 
   ฟอรจจิ้ง จํากัด (Kunshan Chaitai-Xincheng 
   Precision Forging Co., Ltd.) 

 
 

7,877 270 - (181) 7,966 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 102,806 488,691 (495,589) - 95,908 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 10,765 208,881 (218,796) - 850 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 32,126 530,335 (529,486) - 32,975 
บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - 5,769 (5,769) - - 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 527 357,598 (352,000) - 6,125 

 บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด - 11 - - 11 
 บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด - 9 - - 9 
 บริษัท เออีอารพี จํากัด - 302 (300) - 2 
บริษัทรวม      
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 340 91,687 (20,868) - 71,159 

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
    อารแอนดดี จํากัด 7,258 1,240 (938) - 7,560 

 รวม 201,469 1,725,373 (1,656,218) (181) 270,443 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน      

บริษัทยอย      

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 214,500 - (500) - 214,000 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 31,000 12,000 - - 43,000 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 1,287,226 100,773 - - 1,387,999 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 519,194 242,620 - - 761,814 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 138,881 - (35,181) - 103,700 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน 
   ฟอรจจิ้ง จํากัด (Kunshan Chaitai-Xincheng 
   Precision Forging Co., Ltd.) 

 
 

3,302 - - (826) 2,476 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 112,000 352,000 - - 464,000 

 บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด - 810 - - 810 
 บริษัท เออีอารพี จํากัด - 300 - - 300 



12
 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: พันบาท) 

  ในระหวางงวด  

    ขาดทุน  
 ยอดคงเหลือ   ท่ียังไมเกิดขึ้นจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากการแปลงคา ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2553 เพิ่มขึ้น ลดลง อัตราแลกเปลี่ยน 30 กันยายน 2553 

บริษัทรวม      
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 80,000 - (40,000) - 40,000 

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
    อารแอนดดี จํากัด 9,390 - (392) - 8,998 
 รวม 2,395,493 708,503 (76,073) (826) 3,027,097 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายแก 
   กิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัทยอย      
    บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 10,025 58 (75) - 10,008 
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 1,511,450 190,258 (1,012,813) - 688,895 
 บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย)  
    จํากัด 14 33,053 (33,067) - - 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด - 28,105 (28,105) - - 
 บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด - 8,020 (8,015) - 5 
 รวม 1,521,489 259,494 (1,082,075) - 698,908 

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 13.4 

3. ลูกหนี้การคา  

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 แยกตามอายุหนี้ที่    
คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้: - 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 กันยายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

อายุหนี้คางชําระ   
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน   
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ   
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 10,868 2,462 21,357 23,951 
 คางชําระ 3 - 12 เดือน 26 - - 3,961 
 คางชําระมากกวา 12 เดือน 991 - 1,420 24,738 

รวม 11,885 2,462 22,777 52,650 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 กันยายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

อายุหนี้คางชําระ   
ลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน     
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ     
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 1,396,543 1,105,100 287,744 206,027 
 คางชําระ 3 - 12 เดือน 26,194 5,581 8,115 73 
 คางชําระมากกวา 12 เดือน 16,688 14,378 1,664 1,571 

รวม 1,439,425 1,125,059 297,523 207,671 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (15,674) (12,849) (2,181) (1,769) 

 1,423,751 1,112,210 295,342 205,902 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,435,636 1,114,672 318,119 258,552 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินจากลูกหนี้การคาจํานวน 3.6 
ลานบาท ใหแกบริษัทแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันวงเงินกูยืมตามสัญญาเชาการเงิน 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 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 
   (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 - 88 - 1,100 - 
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 28.5 ลานบาท - 76 - 15,675 - 
บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด 25 ลานบาท - 97 - 24,250 - 

รวม     3,860,346 3,819,321 
หัก: คาเผื่อการดอยคา     (159,376) (136,701) 

สุทธิ     3,700,970 3,682,620 

 ในระหวางงวดปจจุบัน มีรายการสําคัญเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

 1. ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทฯไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 88 ของทุนชําระแลวของบริษัท      
เออีอารพี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหมในประเทศไทยเปนจํานวนเงิน 1.1 
ลานบาท 

 2. ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดซ้ือเงิน
ลงทุนในบริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง สงผล
ใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 
76 บริษัทฯจึงโอนเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวจากเงินลงทุนอื่นเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย 

 3. ในเดือนกันยายน 2553 บริษัทฯไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 97 ของทุนชําระแลวของบริษัท      
ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหมในประเทศไทย
เปนจํานวนเงิน 24.3 ลานบาท 

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 ของบริษัทยอย
ส่ีแหงที่รวมอยูในงบการเงินรวมนี้ไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอ่ืน มียอดสินทรัพยรวมและรายไดรวม
ดังนี้ 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: ลานบาท) 

  รายไดรวม 

 สินทรัพยรวม              
ณ วันที่ 30 กันยายน 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

บริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จํากัด  
 (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.) 120 125 444 302 1,171 974 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด       
 (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging  
 Co., Ltd.) 486 387 197 136 572 362 
บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด (AAPICO Shanghai Co., 
 Ltd.) 79 82 1 1 2 2 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด – มาเลเซีย       
 (New Era Sales (M) SDN. BHD.) 188 172 198 146 589 146 

รวม 873 766 840 585 2,334 1,484 

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ของบริษัท อาปโก เอ็นจิ
เนียร่ิง 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 และ
บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับงวดดังกลาวจัดทําขึ้น
โดยฝายบริหารและไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 

 งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ของบริษัท อาปโก         
เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด บริษัท อาปโก อิน
เวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด และ
บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับงวดดังกลาวจัดทําขึ้นโดยฝาย
บริหารและไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

 รายละเอียดของบริษัทรวม 
(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น   
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
   2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   รอยละ รอยละ     

เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 46 46 30,700 30,700 261,136 211,375 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 20 20 29,250 29,250 37,148 28,327 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 40 40 71,400 71,400 48,716 53,799 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด จําหนายแมพิมพ ไทย 49 - 13,229 - 12,100 - 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ไทย 30 - 3,000 - 3,186 - 

     147,579 131,350 362,286 293,501 

เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย         
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด จําหนายยานพาหนะและสวน ไทย 30 30     
   ประกอบตาง ๆ    120,000 120,000 135,617 84,715 

รวม     267,579 251,350 497,903 378,216 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
คาเผื่อการดอยคาของ 

เงินลงทุน 
มูลคาตามบัญชี 

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 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 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 49 - 13,229 - - - 13,229 - 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด 30 - 3,000 - - - 3,000 - 

   147,579 131,350 (5,982) (5,982) 141,597 125,368 

เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทยอย         
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 30 30 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 

รวม   267,579 251,350 (5,982) (5,982) 261,597 245,368 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

ชื่อบริษัท 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบรษิทัรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันที ่30 กันยายน 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบรษิทัรวม

สําหรับงวดเกาเดอืนส้ินสุด
วันที่ 30 กันยายน 

 2553 2552 2553 2552 
เงินลงทุนในบรษิทัรวมทีถ่ือหุนโดยบริษัทฯ     
บริษัท เอเบิล ซาโน อนิดัสตรีส  (1996) จํากัด 23,512 6,644 56,795 4,484 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย     
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.) - - - 1,962 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 3,567 884 8,821 (1,415) 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด (74) (2,751) (5,083) (4,815) 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกัด (1,129) - (1,129) - 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากดั 186 - 186 - 
เงินลงทุนในบรษิทัรวมทีถ่ือหุนโดยบริษัทยอย     
บริษัท ฮนุได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 7,009 (7,662) 50,902 (22,494) 
รวม 33,071 (2,885) 110,492 (22,278) 

 ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัท เอเบิล      
ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด เปนจํานวนเงิน 7 ลานบาท 

 ในระหวางงวดปจจุบัน  มีรายการสําคัญเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทรวม ดังตอไปนี้ 

1. ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทฯไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 49 ของทุนชําระแลวของบริษัท 
ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนจํานวนเงิน 
13.2 ลานบาท  

2. ในเดือนมิถุนายน 2553 บริษัทฯไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 30 ของทุนชําระแลวของบริษัท   
พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนจํานวนเงิน  
3 ลานบาท 

3. บริษัทฯไดจัดประเภทรายการเงินใหกูยืมแกบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด (บริษัทยอย) จํานวน 
120 ลานบาทเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทฯมีความ
ตั้งใจลงทุนในบริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมผานการใหกูยืมเงิน
แกบริษัทยอย บริษัทฯไดแสดงรายการดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม
ตั้งแตเกิดรายการ 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 สวนไดเสียสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ของบริษัทฯในบริษัท   
เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด บริษัท ซันโอ อิสดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท มิ้นท 
อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด และ บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) 
จํากัด คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่ยังไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 

 สวนไดเสียสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ของบริษัทฯในบริษัท   
เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด บร ิษัท มิ้นท              
อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท คาซึยา อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี ลิมิเต็ด คํานวณขึ้นจาก        
งบการเงินที่ยังไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 

6. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

30 กันยายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุนในความตองการของตลาด 193,305 193,305 - - 
คาเผื่อการปรับมูลคา (78,969) (89,059) - - 

 114,336 104,246 - - 

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

 - - - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 114,336 104,246 - - 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. คาความนยิม 

(หนวย: ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่              

 30 กันยายน 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 30 กันยายน 2553 บริษัทฯไดทําการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิสวนใหญของบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการ
เรียกชดเชยภายใตหัวเร่ืองการใหคํารับรองและการรับประกันในสัญญาซื้อขายหุนจากกลุมผูถือหุน
รายใหญเดิมเพื่อชดเชยมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ปรับปรุง 

 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 และอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2553 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 4,975,309 967,425 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 837,758 141,041 
โอนระหวางงวด 16,417 (623) 
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน 1,463 1,463 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี    
   ณ วันที่จําหนาย (44,521) - 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (299,400) (42,544) 
รายการปรับปรุงระหวางงวด (22,844) - 
ซ้ือบริษัทยอยระหวางงวด 7,355 - 
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงิน   
   ที่เปนเงินตราตางประเทศ (4,109) - 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2553 5,467,428 1,066,762 

 ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 กลุมบริษัทไดรวมตนทุนการกูยืมเขา
เปนราคาทุนของโครงการ โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนในอัตรารอยละ 3.8 และ รอยละ 3.7
ตามลําดับ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณซ่ึงไดมา
ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 7.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2552: 24.6 ลานบาท) 

 บริษัทยอยบางแหงไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรและอุปกรณโรงงานมูลคาสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 จํานวน 500 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 522 ลานบาท) ไป             
ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร 

 ในระหวางไตรมาสแรกของปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมกันทําสัญญากูยืมเงินจาก
ธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง โดยมีวงเงินตามสัญญาจํานวน 1,600 ลานบาท แบงเปนวงเงินกูยืมระยะ
ส้ันจํานวน 400 ลานบาท และวงเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 1,200 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวคิดดอกเบี้ย
ในอัตราตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใชเงิน และอัตรา MLR ลบรอยละ 1.75 สําหรับเงินกูยืมระยะสั้นและ
เงินกูยืมระยะยาว ตามลําดับ เงินกูยืมระยะยาวดังกลาวมีกําหนดชําระคืนเปนรายไตรมาสภายใน
ระยะเวลา 5 ป ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯไดเบิกเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูยืมดังกลาว
รวมจํานวน 793 ลานบาท 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร         
ค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวนของบริษัทยอย การจํานําสิทธิการเชา
ที่ดินและเครื่องจักรและอุปกรณโรงงานบางสวนของบริษัทยอย และค้ําประกันโดยกรรมการของ
กลุมบริษัท 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 30 กันยายน 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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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 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. กําไรตอหุน 

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

 ไมมีการคํานวณจํานวนของหุนสามัญเทียบเทาที่บริษัทฯอาจตองออกสําหรับหุนบุริมสิทธิแปลง
สภาพสําหรับงวด เนื่องจากราคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพสูงกวามูลคายุติธรรมของหุน
สามัญ 

12. เงินปนผลจาย 

(หนวย: บาท) 

  จํานวน         เงินปนผลจาย 
 อนุมัติโดย เงินปนผลจาย ตอหุน 

เงินปนผลระหวางกาลของป 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2553 69,907,058 0.26 
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   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

13. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

13.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ก. ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนจํานวนเงินประมาณ 100 ลานบาท 6.9 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 12.2 ลานริงกิต รวมเปนเงินประมาณ 428.7 ลานบาท ที่เกี่ยวของ
กับการซื้อที่ดิน การตกแตงอาคารโรงงานและการซื้อเครื่องจักร 

 ข. ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระใน
บริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 94.2 ลานบาท 

13.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน พื้นที่ในอาคารและอุปกรณและ
สัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 15 ป 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานและสัญญาบริการดังนี้ 

 
จายชําระภายใน 

ลานบาท 

1 ป 10.9 
1 ถึง 5 ป 29.4 
มากกวา 5 ป 14.1 

13.3 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 ซ่ึงในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาธรรมเนียมภายใตสัญญาขางตนเปนจํานวนเงินประมาณ 10.1 ลาน
บาท 
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   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

13.4 การค้ําประกัน 

 ก. ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯมีภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อธนาคารใหแกบริษัทยอยใน
วงเงิน 2 ลานบาท 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 8 ลานเรนมินบิจีน  

 ข. ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 กลุมบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุม
บริษัทเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 45.5 ลานบาท ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจ ซ่ึงประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการปฏิบัติงานตาม
สัญญาจํานวน 25.6 ลานบาท เพื่อค้ําประกันการใชไฟฟาและอื่นๆจํานวน 19.9 ลานบาท 

13.5 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap Transaction Agreements) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารดังตอไปนี้ 

มูลคาตามสัญญา อัตราดอกเบี้ยรบั อัตราดอกเบี้ยจาย วันที่ครบกําหนดของสัญญา 
ลานบาท    

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

รอยละ 3.19 
6 กุมภาพันธ 2555 

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

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯมีขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน 26.5 ลานบาท 

14. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

 กลุมบริษัทดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณสําหรับใชผลิตยานยนต 
และจําหนายรถยนตและบริการซอมรถยนตและดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรคือในประเทศ
ไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ของกลุมบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 มี
ดังตอไปนี้: - 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 

 สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ สวนงานธุรกิจจําหนายรถยนต การตัดรายการบัญช ี   
 สําหรับใชผลิตยานยนต และบริการซอมรถยนต ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจากภายนอก         
  ประเทศไทย 1,764 1,183 199 110 - - 1,963 1,293 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 180 136 - - - - 180 136 
 ประเทศมาเลเซีย - - 636 441 - - 636 441 
รายไดระหวางสวนงาน 247 95 7 - (254) (95) - - 

รายไดทั้งส้ิน 2,191 1,414 842 551 (254) (95) 2,779 1,870 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 150 94 44 28 (3) (6) 191 116 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน       (1) (1) 
 รายไดอื่น       101 67 
 คาใชจายในการขาย       (42) (24) 
 คาใชจายในการบริหาร       (117) (108) 
 คาตอบแทนผูบริหาร       (4) (5) 
     สวนแบงกําไร (ขาดทุน)  จากเงินลงทุน
    ในบริษัทรวม 

       
33 

 
(3) 

     คาใชจายทางการเงิน       (44) (35) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (30) (1) 

กําไรสุทธิ       87 6 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 

 สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ สวนงานธุรกิจจําหนายรถยนต การตัดรายการบัญช ี   
 สําหรับใชผลิตยานยนต และบริการซอมรถยนต ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจากภายนอก         
  ประเทศไทย 5,223 3,014 516 343 - - 5,739 3,357 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 554 357 - - - - 554 357 
 ประเทศมาเลเซีย - - 1,739 1,104 - - 1,739 1,104 
รายไดระหวางสวนงาน 650 244 9 1 (659) (245) - - 

รายไดทั้งส้ิน 6,427 3,615 2,264 1,448 (659) (245) 8,032 4,818 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 504 190 117 91 (22) (12) 599 269 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         
 กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน       4 4 
 รายไดอื่น       274 133 
 คาใชจายในการขาย       (133) (88) 
 คาใชจายในการบริหาร       (320) (274) 
 คาตอบแทนผูบริหาร       (18) (16) 
     สวนแบงกําไร (ขาดทุน)  จากเงินลงทุน
    ในบริษัทรวม 

       
110 

 
(22) 

     คาใชจายทางการเงิน       (124) (97) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (100) (13) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ       292 (104) 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2552 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไร
สุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมที่มีสาระสําคญัมีดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที่จัด        ตามที่เคย 
 ประเภทใหม รายงานไว 

เงินทดรองและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ 273,277 283,430 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 2,395,493 2,500,763 
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 245,368 125,368 
เงินทดรองและเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกนั 1,526,913 1,522,336 

16. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2553 


