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บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายแมพิมพ อุปกรณจับยึด และชิ้นสวน
โลหะสําหรับรถยนต ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
ตําบลบานเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 30 มกราคม 
2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) ดังตอไปนี้ 
    รอยละของสินทรัพย    

ที่รวมอยู 
รอยละของรายได        

ที่รวมอยูใน 
  จัดตั้งข้ึนใน   อัตรารอยละ ในสินทรัพยรวม รายไดรวมสําหรับป 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
ถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด ผลิตชิ้นสวนโลหะสําหรับ

ใชผลิตรถยนต 
ไทย 100 100 15 14 26 27 

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด วิจัยและพัฒนาดาน
วิศวกรรมยานยนต 

ไทย 100 100 - - - - 

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด ตัวแทนจําหนายและ
บริการซอมรถยนต 

ไทย 100 100 3 3 4 5 
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    รอยละของสินทรัพย    
ที่รวมอยู 

รอยละของรายได        
ที่รวมอยูใน 

  จัดตั้งข้ึนใน   อัตรารอยละ ในสินทรัพยรวม รายไดรวมสําหรับป 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด ตัวแทนจําหนายและ

บริการซอมรถยนต 
ไทย 100 100 1 - 3 2 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด ผลิตชิ้นสวนประกอบ
รถยนต 

ไทย 100 100 10 11 4 4 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด ออกแบบและผลิตแมพิมพ
ชิ้นสวนรถยนตและ
อุปกรณจับยึดในการ
ประกอบรถยนต 

ไทย 100 100 2 1 3 - 

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด ผลิตอุปกรณระบบนําทาง
ของรถยนตและอุปกรณ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ไทย 60 60 1 2 - 1 

บริษัท อาปโก เซ่ียงไฮ จํากัด 
 (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 

ใหบริการตีกลึงอะไหล
ชิ้นสวนรถยนต 

สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

100 100 1 1 - - 

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

จําหนายรถยนตและบริการ
ซอมรถยนต 

มาเลเซีย 49 49 1 1 13 17 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น 
ฟอรจจิ้ง จํากัด (Kunshan Chaitai-
Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 

ผลิตและจําหนายชิ้นสวน
รถยนต 

สาธารณรัฐ 
 ประชาชนจีน 

100 100 5 5 6 7 

บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด ลงทุนในบริษัทอื่น สิงคโปร 100 100 1 1 - - 
 (AAPICO Investment Pte. Ltd.)         
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) ผลิตชิ้นสวนยานยนต ไทย 100 100 19 23 15 16 
บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) 

จํากัด 
ผลิตชิ้นสวนรถยนต ไทย 51 51 1 - 3 - 

บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส ยังไมไดเริ่มดําเนินงาน ไทย 100 100 7 3 1 - 
 จํากัด         
บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด พัฒนาโปรแกรม 

     คอมพิวเตอร 
ไทย 51 51 - - - - 

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย จําหนายรถยนตและบริการ มาเลเซีย 49 49 2 2 6 4 
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)  ซอมรถยนต        
บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด ยังไมไดเริ่มดําเนินงาน ไทย 51 51 - - - - 
บริษัท เออีอารพี จํากัด เปนที่ปรึกษาและให

คําแนะนําดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไทย 88 - - - - - 

บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตชิ้นสวนและสวน  
ประกอบยานยนต 

ไทย 76 - - - - - 

บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด ยังไมไดเริ่มดําเนินการ ไทย 97 - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3

 

   อัตรารอยละของ 
  จัดตั้งขึ้นใน การถือหุน 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ (โดยทางออม) 

   2553 2552 
   รอยละ รอยละ 
ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ     
บริษัท เอเบิล ไอทีเอส พีทีอี ลิมิเต็ด (ถือหุนโดยบริษัท       
อาปโก ไอทีเอส จํากัด รอยละ 100) 

ลงทุนในบริษัทอื่น สิงคโปร 60 60 

บริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด (ถือหุนโดยบริษัท อาปโก 
ไฮเทค พารทส จํากัด รอยละ 60) 

ผลิตชิ้นสวนประกอบรถยนต ไทย 60 60 

บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) (ถือหุนโดยบริษัท  
อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) รอยละ 100) 

ผลิตและรับจางผลิตชิ้นสวน
พลาสติก 

ไทย 100 100 

บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง เอสดีเอ็น บีเอชดี (ถือหุนโดย
บริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จํากัด รอยละ 49 และ
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด – มาเลเซีย รอยละ 51) 

ลงทุนในบริษัทอื่น มาเลเซีย 49 49 

บริษัทฯถือวาบริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จํากัด บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย และ
บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง เอสดีเอ็น บีเอชดี เปนบริษัทยอยเนื่องจากบริษัทดังกลาวอยูภายใต
การควบคุมของบริษัทฯ 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของ
บริษัทฯ 

ง) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซ่ึงจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปน
รายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน 

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว  

ฉ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน
ที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและสวน
ของผูถือหุนในงบดุลรวม 



4

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัท
ยอย และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี
ใหมตามรายละเอียดขางลางนี้  

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 (ปรับปรงุ 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ

การทางบัญชี และขอผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ        

ที่เกี่ยวของกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26  การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ         

ที่เงินเฟอรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15 

สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 
2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ภาษีเงินได 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ที่ฝาย
บริหารคาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงินในปที่นํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานเปนคาใชจายเมื่อ
กิจการไดรับบริการจางงานจากพนักงานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจการจะตองประเมินและบันทึก
หนี้สินเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงานเนื่องจากเกษียณอายุ โดยใชการคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯรับรูผลประโยชนที่ใหกับพนักงานดังกลาวเมื่อเกิด
รายการ 
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ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เร่ิมนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคา
สินทรัพยและหนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพย
หรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด  

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินในปที่เร่ิมนํา
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติ  

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การรับรูรายได 

 ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อกลุมบริษัทไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของ
ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาสุทธิจากสวนลด 

 รายไดคาบริการ 

 รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลว โดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน 

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

 เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 
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4.3 ลูกหนี้การคา 

 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณา
จากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 

4.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีเฉพาะเจาะจงสําหรับรถยนตและ
วิธีถัวเฉลี่ยสําหรับสินคาคงเหลืออ่ืน) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุน
ดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาใชจายโรงงานดวย 

 วัตถุดิบ อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต
ราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช 

 บริษัทยอยบางแหงบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือโดยวิธีเขากอน-ออกกอน ผลจากการใชนโยบายที่
แตกตางกันไมเปนสาระสําคัญตองบการเงินรวม 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยบันทึกเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุน 

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปนรายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกเปนกําไรหรือ
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

ง) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

จ) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี
ราคาทุน  

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวัน
ทําการสุดทายของป สวนมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวย
ลงทุน 
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 กลุมบริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะ
ปรับมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผล
แตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกําไรหรือ
ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนหรือแสดงเปนสวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาในสวน
ของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม คา
เสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใช
งาน (ยกเวนอุปกรณโรงงานบางประเภทคํานวณตามหนวยของผลผลิต) โดยประมาณดังนี้: - 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  5 - 35 ป 
เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน  3 - 20 ป 
ยานพาหนะและอุปกรณสํานักงาน  5 - 10 ป 

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน อาคารระหวางกอสรางและเครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน
ระหวางผลิตและติดตั้ง 

4.7 ตนทุนการกูยืม 

 ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการทําให
อยูในสภาพพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูใน
สภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ 
ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น 

4.8 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

กลุมบริษัทฯบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการ
เร่ิมแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา
สะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 
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บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอ
บงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด
จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน
งบกําไรขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

                 อายุการใหประโยชน 
  คอมพิวเตอรซอฟทแวร 5-10 ป 
  ตนทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ ตามจํานวนผลิตภัณฑที่ขาย 

4.9 คาความนิยม 

 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวา
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุน
การรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกําไรในงบกําไรขาดทุนทันที 

 บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคา
ความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น 

 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวม
กิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)ที่
คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพย
ที่กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดต่ํากวา
มูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน และบริษัทฯไมสามารถกลับ
บัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 
หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 



10

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการ
หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.11 สัญญาเชาระยะยาว 

 สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํา
กวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ย
จายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิด
คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา 

จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอด
อายุสัญญาเชา 

4.12 เงินตราตางประเทศ 

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล 

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

4.13 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันที่ในงบดุล กลุมบริษัทจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพย
อ่ืนของกลุมบริษัทหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของ
คาความนิยมเปนรายป กลุมบริษัทรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของ
สินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง
มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูง
กวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย กลุมบริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่
กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่
สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่ง
เปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการ
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ขาย กลุมบริษัทใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึง
จํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการ
จําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันได
อยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

 กลุมบริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

4.14 หุนทุนซื้อคืน 

 หุนทุนซื้อคืนแสดงมูลคาในงบดุลดวยราคาทุนเปนรายการหักจากสวนของผูถือหุน หากราคาขายของ
หุนทุนซื้อคืนสูงกวาราคาซื้อของหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะรับรูผลตางเขาบัญชีสวนเกินมูลคาหุนทุน
ซ้ือคืนและหากราคาขายของหุนทุนซื้อคืนต่ํากวาราคาซื้อของหุนทุนซื้อคืน บริษัทฯจะนําผลตางหัก
จากสวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืนใหหมดกอนแลวจึงนําผลตางที่เหลืออยูไปหักจากบัญชีกําไรสะสม 

4.15 ภาษีเงินได 

 กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

4.16 ผลประโยชนพนักงาน 

 กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารองเล้ียง
ชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

4.17 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

 กลุมบริษัทรับรูจํานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ไดรับจาก/จายใหแกคูสัญญาตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยเปนรายได/คาใชจายในงบกําไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง 

4.18 ประมาณการหนี้สิน 

 กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต
ไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุมบริษัทสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยาง
นาเชื่อถือ 
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5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้
สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ
ประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย
บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากลุมบริษัทได
โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 
อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน 

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 

 กลุมบริษัทจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อฝายบริหารใช       
ดุลยพินิจในการพิจารณาวามูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปน
ระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมี
สาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใช
งานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา
ซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนนั้นเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ
คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
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 คาความนิยม และสินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับใน
อนาคตจากสินทรัพย หรือหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สํารองเผื่อผลเสียหายจากการรับประกันสินคา 

 ในการประมาณคาเผื่อผลเสียหายจากการรับประกันสินคา ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการ
ประมาณผลเสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นในอดีต 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

 ในระหวางป กลุมบริษัทมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางกลุมบริษัทและกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น 
ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้: - 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 188.9 60.7 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 1 ถึง 30 และขาย
ต่ํากวาทุนในอัตราประมาณ
รอยละ 10  

ซื้อสินคาและบริการ - - 178.6 19.2 ใกลเคียงราคาทุนและตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรา
ประมาณรอยละ 1 ถึง 25 

ดอกเบี้ยรับ - - 117.2 83.7 รอยละ 3.8 - 4.4 ตอป (2552:      
รอยละ 3 - 4 ตอป) 

เงินปนผลรับ - - 1,000.0 - ตามที่ประกาศจาย 
ขายที่ดิน - - - 17.9 ราคาทุน 
ดอกเบี้ยจาย - - 19.5 21.7 รอยละ 2 และ 2.3 ตอป (2552: 

รอยละ 1 และ 2 ตอป) 
คาเชารับ - - 2.1 2.1 อัตราใกลเคียงกับพื้นที่เชาใน

อาคารอื่นที่มีทําเลที่ตั้ง
ใกลเคียงกัน 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 3.2 3.9 ใกลเคียงราคาทุน 
รายไดอื่น - - 4.1 2.6 ใกลเคียงราคาทุน 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ขายสินคาและบริการ 28.4 25.7 0.6 22.7 ขายต่ํากวาทุนในอัตราประมาณ

รอยละ 30 (2552: ตนทุนบวก
กําไรสวนเพิ่มในอัตรารอยละ 
10 ถึง 15) 

ซื้อสินคาและบริการ 29.6 20.4 26.9 20.4 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน
อัตรารอยละ 25 ถึง 55 

ดอกเบี้ยรับ 4.6 0.4 4.6 0.4 รอยละ 5 ตอป 
เงินปนผลรับ 7.0 5.3 7.0 5.3 ตามที่ประกาศจาย 
ขายที่ดิน - 32.4 - 32.4 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 35 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน     
ซื้อสินคาและบริการ 431.8 281.7 - - ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน

อัตรารอยละ 3 ถึง 20 
ดอกเบี้ยรับ 1.1 3.6 1.1 1.2 รอยละ 7.5 ตอป  
คาธรรมเนียมการจัดการจาย - 14.4 - 14.4 ใกลเคียงราคาทุน 
ซื้อเคร่ืองจักร 34.3 526.2 - 367.2 ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่ เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มี
รายละเอียดดังนี้: - 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
ลูกหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด  - - 11,462,728 15,658,879 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด - - 10,816,247 30,399,121 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 2,904,297 1,122,647 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 137,480 4,404,384 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) - - - 138,937 
 บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด - - - 826,057 
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(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด 111,215 661,201 111,215 100,258 
 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 7,241,058 1,801,231 - - 
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 1,746,901 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด (มาเลเซีย)     
    (AAPICO ITS Co. SDN. BHD.) 4,000 - - - 

 9,103,174 2,462,432 25,431,967 52,650,283 

เงินทดรองและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

เงินทดรองจาย     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด - - 256,478 112,382 
 บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - - 103,966 9,023 
 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด - - 770,400 577,800 
 บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น ฟอรจจิ้ง จํากัด    
    (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging      
    Co., Ltd.) - - 4,445,112 4,445,112 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด - - 8,088,048 1,211,369 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 2,127,270 36,151,984 
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด - - 176,423 426,094 
 บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด - - 225,860 554,260 
 บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด - - 85,145 205,993 
 บริษัท อาปโก แจ็คสปด จํากัด - - 1,001,359 987,359 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) - - 24,191 658,403 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 24,191 17,931,645 
 บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด 
    (AAPICO Investment Pte., Ltd.) 

 
- 

 
- 

 
8,343,069 

 
8,491,145 

 บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด - - 6,000 6,000 
 บริษัท เออีอารพี จํากัด - - 45,759 - 
 บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด - - 304,200 - 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด 39,489 56,501 27,940 34,200 
 บริษัท มิ้นท อาปโก  (ประเทศไทย) จํากัด 9,568 89,948 9,568 5,319 
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(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท คาซึยา อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี ลิมิเต็ด 
    (Katsuya International Pte., Limited) 

 
94,622 

 
- 

 
- 

 
- 

 บริษัท มิตซูอิเกะ โคเจียว จํากัด 
    (Mitsuike Kogyo Co. Ltd.) - 591,737 - - 
 บริษัท เอเบิล ออโตพารท จํากัด 3,319 - - - 
 หางหุนสวนจํากัด ไทยเมกิ 87,865 8,500 - - 

 234,863 746,686 26,064,979 71,808,088 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับ     
บริษัทยอย - - 273,557,635 193,871,032 
บริษัทรวม 110,467,123 9,232,232 110,467,123 339,726 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 33,911,494 44,154,950 5,770,189 7,258,227 

 144,378,617 53,387,182 389,794,947 201,468,985 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (28,141,305) (28,141,305) - - 

 116,237,312 25,245,877 389,794,947 201,468,985 

 116,472,175 25,992,563 415,859,926 273,277,073 

เงินปนผลคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด - 5,262,404 - 5,262,404 

ลูกหนี้คาหุนกิจการที่เก่ียวของกัน     
บุคคลที่เกี่ยวของกัน 150,004 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท แม็คชั่น เทคโนโลยี จํากัด - 2,400,000 - - 

 150,004 2,400,000 - - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย - - 2,952,382,742 2,306,103,350 
บริษัทรวม - 80,000,000 - 80,000,000 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 11,071,365 9,390,000 11,071,365 9,390,000 

 11,071,365 89,390,000 2,963,454,107 2,395,493,350 
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(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
เงินมัดจําคาซื้อสินทรัพย - กิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น จํากัด 
    (Sojitz Corporation Ltd.) - 24,808,553 - - 
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
    อารแอนดดี จํากัด 10,390,920 5,487,360 - - 

 10,390,920 30,295,913 - - 

เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 332,428 242,655 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 1,098,937 105,365,731 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด - - 100,326,498 19,268,487 
บริษัทรวม     
 บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด 8,691,275 6,643,376 8,673,877 6,643,375 
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 970,758 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากัด 161,481,045 140,845,892 - - 
 บริษัท โซจิทสึ (ประเทศไทย) จํากัด 16,003,939 - - - 
 หุนหุนสวนจํากัด ไทยเมกิ 1,478,515 3,987,836 - - 
 บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรชั่น จํากัด 
    (Mitsuike Corporation Company Limited) 2,579,377 - - - 

 191,204,909 151,477,104 110,431,740 131,520,248 

เจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน     

เงินมัดจํารับลวงหนา     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด - - 8,181,870 - 

คาธรรมเนียมการจัดการและคาสิทธิคางจาย     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรชั่น จํากัด 
    (Mitsuike Corporation Company Limited) 13,194,205 - - - 
 บริษัท เอสเอไอที จํากัด 1,800,000 3,600,000 1,800,000 3,600,000 

 14,994,205 3,600,000 1,800,000 3,600,000 
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(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เจาหนี้ - ซื้อเครื่องจักร     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท โซจิทสึ คอรปอเรชั่น จํากัด 
    (Sojitz Corporation Ltd.) 3,344,132 482,584,559 - 336,688,867 
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
    อารแอนดดี จํากัด 576,195 5,871,475 - - 

 3,920,327 488,456,034 - 336,688,867 

 18,914,532 492,056,034 9,981,870 340,288,867 

เงินทดรองและเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน     

เงินทดรอง     
บริษัทยอย     
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด - - - 1,050 
 บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - - 65,280 230,804 
 บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด - - - 4,577,153 
 บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) - - 93,043 28,357 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด - - 432,279 481,237 
 บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด - - 7,428 55,902 
 บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด - - - 49,226 
 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - - 118,582 - 
บริษัทรวม     
 บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 80,000 - - - 
 บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 69,057 - - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรชั่น จํากัด 
    (Mitsuike Kogyo Co., Ltd.) - 3,660,607 - - 
 บริษัท คอรยอร เซอรเฟส ทรีทเมนต จํากัด 1,072,620 - - - 
 บริษัท มิตซูอิเกะ คอรปอเรชั่น จํากัด 
    (Mitsuike Corporation Company Limited) 2,681,707 - - - 

 3,903,384 3,660,607 716,612 5,423,729 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย     
บริษัทยอย - - 410,638,611 1,521,489,181 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 3,448,865 6,685,730 - - 
กรรมการ 28,674 75,625 - - 

 3,477,539 6,761,355 410,638,611 1,521,489,181 

 7,380,923 10,421,962 411,355,223 1,526,912,910 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการไมคิดดอกเบี้ยและถึงกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม 
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(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เจาหนี้คาหุนกิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทยอย     
 บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด - - 24,250,000 - 
 บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด - - 127,500 127,500 

 - - 24,377,500 127,500 

 ในระหวางป 2553 เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันและเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีการ
เคลื่อนไหวดังตอไปนี้: - 

 งบการเงินรวม 
(หนวย: บาท) 

  ในระหวางป  

    กําไร (ขาดทุน)   
 ยอดคงเหลือ   ที่ยังไมเกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่   จากการแปลงคา ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2553 เพิ่มข้ึน ลดลง อัตราแลกเปลี่ยน 31 ธันวาคม 2553 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับจาก
กิจการที่เกี่ยวของกัน 

     

บริษัทรวม      

บริษัท คาซึยา อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี ลิมิเต็ด      
 (Katsuya International Pte., Ltd.) 8,892,506 - (8,892,506) - - 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 339,726 133,135,616 (23,008,219) - 110,467,123 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน      

 บริษัท โปรเทค ลิงค เทคโนโลยี อินคอร 
    ปอเรชั่น จํากัด (Protech Link Technology 
    Incorporation Ltd.) 

 
 

28,141,305 - - - 28,141,305 
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง 
    อารแอนดด ีจํากัด 

 
7,258,227 1,131,841 (2,619,879) - 5,770,189 

 หางหุนสวนจํากัด ไทยเมกิ 8,755,418 52,870 (8,808,288) - - 

 รวม 53,387,182 134,320,327 (43,328,892) - 144,378,617 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน      
บริษัทรวม      

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 80,000,000 - (80,000,000) - - 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน      
 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง 
    อารแอนดดี จํากัด 9,390,000 1,681,365 - - 11,071,365 

 รวม 89,390,000 1,681,365 (80,000,000) - 11,071,365 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายแกกิจการที่
เกี่ยวของกัน 

 
    

บริษัทที่เกี่ยวของกัน      
 บริษัท เมทัล วัน (ไทยแลนด) จํากัด 6,685,730 9,935 (3,246,800) - 3,448,865 
กรรมการ 75,625 - (47,099) 148 28,674 

 รวม 6,761,355 9,935 (3,293,899) 148 3,477,539 



20

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หนวย: บาท) 

  ในระหวางป  

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

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจาก
กิจการที่เก่ียวของกัน 

     

บริษัทยอย      

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 31,412,119 9,273,739 - - 40,685,858 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 8,358,362 71,930,102 (70,000,000) - 10,288,464 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน 
 ฟอรจจิ้ง จํากัด (Kunshan Chaitai- 
 Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 

 
 

7,877,118 

 
 

362,968 

 
 

- 

 
 

(198,858) 

 
 

8,041,228 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 102,806,309 585,205,719 (566,660,036) - 121,351,992 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 10,765,172 287,269,219 (249,559,910) - 48,474,481 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 32,125,486 657,661,331 (655,727,176) - 34,059,641 
บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) - 5,769,325 (5,769,325) - - 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 526,466 10,107,593 - - 10,634,059 
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด - 20,520 - - 20,520 
บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) 

จํากัด - 6,508,649 (6,508,649) - - 
บริษัท เออีอารพี จํากัด - 302,493 (301,101) - 1,392 

บริษัทรวม      

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 339,726 133,135,616 (23,008,219) - 110,467,123 
บริษัทที่เก่ียวของกัน      

 บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง      
    อารแอนดดี จํากัด 7,258,227 1,131,841 (2,619,879) - 5,770,189 

 รวม 201,468,985 1,768,679,115 (1,580,154,295) (198,858) 389,794,947 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เก่ียวของกัน      
บริษัทยอย      

บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด 214,500,000 - (500,000) - 214,000,000 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 31,000,000 37,000,000 - - 68,000,000 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 1,287,226,203 100,272,948 - - 1,387,499,151 
บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด 519,194,503 219,119,324 - - 738,313,827 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 138,880,848 - (45,780,848) - 93,100,000 
บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน       
   ฟอรจจิ้ง จํากัด (Kunshan Chaitai-Xincheng      
   Precision Forging Co., Ltd.) 3,301,796 - - (900,032) 2,401,764 
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด - 1,268,000 - - 1,268,000 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 112,000,000 375,800,000 (40,000,000) - 447,800,000 

บริษัทรวม      

บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 80,000,000 - (80,000,000) - - 
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(หนวย: บาท) 

  ในระหวางป  

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

บริษัทที่เก่ียวของกัน      
บริษัท ยามาคาวา ดายส แมนูแฟคเจอริ่ง 
   อารแอนดดี จํากัด 9,390,000 1,681,365 - - 11,071,365 

 รวม 2,395,493,350 735,141,637 (166,280,848) (900,032) 2,963,454,107 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายแกกิจการ
ท่ีเก่ียวของกัน      
บริษัทยอย      
 บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 10,025,068 88,526 (102,808) - 10,010,786 
 บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 1,511,450,202 229,990,724 (1,340,813,101) - 400,627,825 
 บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย)  
    จํากัด 13,911 33,052,869 (33,066,780) - - 
 บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด - 8,015,829 (8,015,829) - - 
 บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด - 28,104,971 (28,104,971) - - 

 รวม 1,521,489,181 299,252,919 (1,410,103,489) - 410,638,611 

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 30.4 

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
เงินสด 662,691 864,617 228,549 373,444 
เงินฝากธนาคาร 280,934,619 218,887,952 13,974,647 20,712,414 

รวม 281,597,310 219,752,569 14,203,196 21,085,858 
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8. ลูกหนี้การคา  

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายุหนี้ที่คงคางนับจาก
วันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้: - 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 
อายุหนี้คางชําระ     
ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ     
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 6,279,930 2,462,432 23,162,363 23,950,650 
 คางชําระ 3 - 12 เดือน 2,823,244 - 878,604 3,961,186 
 คางชําระมากกวา 12 เดือน - - 1,391,000 24,738,447 

รวม 9,103,174 2,462,432 25,431,967 52,650,283 

ลูกหนี้การคากิจการที่ไมเกี่ยวของกัน     
 ยังไมถึงกําหนดชําระและ     
    คางชําระไมเกิน 3 เดือน 1,479,392,607 1,105,099,906 212,995,169 206,027,256 
 คางชําระ 3 - 12 เดือน 61,577,951 5,580,740 24,117,058 73,228 
 คางชําระมากกวา 12 เดือน 18,983,569 14,378,588 1,881,122 1,570,718 

รวม 1,559,954,127 1,125,059,234 238,993,349 207,671,202 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13,697,608) (12,849,181) (2,580,708) (1,769,706) 

 1,546,256,519 1,112,210,053 236,412,641 205,901,496 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 1,555,359,693 1,114,672,485 261,844,608 258,551,779 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดโอนสิทธิเรียกรองในการรับเงินจากลูกหนี้การคาจํานวน 3.6 
ลานบาท ใหแกบริษัทแหงหนึ่งเพื่อเปนหลักประกันวงเงินกูยืมตามสัญญาเชาการเงิน (2553: ไมมี) 
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9. สินคาคงเหลือ 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ราคาทุน 

คาเผื่อการลดลงของมูลคา  
สินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
สินคาสําเร็จรูป 416,496,120 251,498,573 (39,684,648) (29,621,881) 376,811,472 221,876,692 
วัตถุดิบ 292,758,096 162,853,376 (10,158,480) (35,638,482) 282,599,616 127,214,894 
งานระหวางทํา 180,359,180 288,165,552 (21,112,501) (47,383,681) 159,246,679 240,781,871 
อะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง 120,243,708 90,248,260 (27,851,049) (36,457,619) 92,392,659 53,790,641 
สินคาระหวางทาง 692,135 120,426 - - 692,135 120,426 

รวม 1,010,549,239 792,886,187 (98,806,678) (149,101,663) 911,742,561 643,784,524 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ราคาทุน 

คาเผื่อการลดลงของมูลคา  
สินคาคงเหลือ สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
สินคาสําเร็จรูป 64,203,125 33,603,162 (3,580,000) (636,802) 60,623,125 32,966,360 
วัตถุดิบ 33,439,364 39,692,314 (2,750,000) - 30,689,364 39,692,314 
งานระหวางทํา 138,034,384 120,012,381 (2,070,000) - 135,964,384 120,012,381 
อะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง 11,386,046 6,775,175 - - 11,386,046  6,775,175 

รวม 247,062,919 200,083,032 (8,400,000) (636,802) 238,662,919 199,446,230 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยบางแหงไดจํานําสินคาสําเร็จรูปมูลคาประมาณ 162.5 ลานบาท 
(2552: 86.5 ลานบาท) เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากธนาคารซึ่งกลุมบริษัทไดนําไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ 

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปนผลที่บริษัทฯรับ

ระหวางป 

 2553 2552 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 1,000,000 - 
บริษัท เอเบิล มอเตอรส จํากัด 20 ลานบาท 20 ลานบาท 100 100 19,999 19,999 - - 
บริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 10 ลานบาท 10 ลานบาท 100 100 10,000 10,000 - - 
บริษัท เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จํากัด 6 ลานริงกิต 6 ลานริงกิต 49 49 31,393 31,393 - - 
   (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.)         
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(หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปนผลที่บริษัทฯรับ

ระหวางป 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   รอยละ รอยละ     

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชั่น 6.1 ลานเหรียญ 3.5 ลานเหรียญ 100 100 196,744 136,377 - - 
   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 ทูลลิ่ง จํากัด 65 ลานบาท 65 ลานบาท 100 100 65,000 65,000 - - 
บริษัท อาปโก เซ่ียงไฮ จํากัด 2 ลานเหรียญ 2 ลานเหรียญ 100 100 80,682 80,682 - - 
   (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) สหรัฐฯ สหรัฐฯ       
บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด 6.97 ลานเหรียญ 6.97 ลานเหรียญ 100 100 167,950 167,950 - - 
   (AAPICO Investment Pte., Ltd.) สิงคโปร สิงคโปร       
บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด 8.25 ลานบาท 8.25 ลานบาท 51 51 4,208 4,208 - - 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 500 ลานบาท 500 ลานบาท 100 100 1,823,907 1,823,907 - - 
บริษัท อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส จํากัด 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 ลานบาท 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 - 88 - 1,100 - - - 
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 28.5 ลานบาท - 76 - 15,675 - - - 
บริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด 25 ลานบาท - 97 - 24,250 - - - 

รวม     3,920,713 3,819,321 1,000,000 - 

หัก: คาเผื่อการดอยคา     (159,376) (136,701)   
สุทธิ     3,761,337 3,682,620   

 ในระหวางป 2553 และ 2552 มีรายการสําคัญเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

ก) ในระหวางไตรมาสที่หนึ่งของป 2552 บริษัทฯไดโอนเงินลงทุนในบริษัท คาซึยา (ประเทศ
ไทย) จํากัด จากเงินลงทุนในบริษัทยอยเปนเงินลงทุนอื่น เนื่องจากบริษัทฯไมมีอํานาจในการ
ควบคุมอีกตอไปและไมไดใหการสนับสนุนทางการเงินแกบริษัทดังกลาว อีกทั้งบริษัทฯอยู
ระหวางการพิจารณาตัดสินใจจําหนายเงินลงทุนดังกลาว 

ข) ในระหวางไตรมาสที่หนึ่งของป 2552 บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด 
ไดเพิ่มทุนจํานวน 1.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยออกหุนปนผลและออกหุนโดยการรับชําระเปน
เงินสด และบริษัทฯไดลงทุนในหุนเพิ่มทุนทั้งหมดดังกลาว 

ค) ในระหวางไตรมาสที่หนึ่งของป 2552 บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯไดโอนเงินลงทุนในบริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท
ดังกลาวใหแกบริษัทฯ และบริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนในบริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด เพิ่มเติม สงผล
ใหบริษัทฯเปนผูถือหุนโดยตรงในบริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด ในสัดสวนรอยละ 51 
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ง) ในระหวางไตรมาสที่สองของป 2552 บริษัทฯไดซ้ือเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท นิวเอรา เซลส 
จํากัด - มาเลเซีย ซ่ึงเปนบริษัทรวมเปนจํานวนเงิน 0.1 ลานริงกิต สงผลใหสัดสวนการลงทุน
ของบริษัทฯในบริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นจากรอยละ 40 เปนรอยละ 49 และบริษัทฯไดโอนเงิน
ลงทุนในบริษัทดังกลาวจากเงินลงทุนในบร ิษัทรวมเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย เนื่องจากบริษัท
ดังกลาวอยูภายใตการควบคุมของบริษัทฯ 

จ) ในระหวางไตรมาสที่สามของป 2552 บริษัทฯไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 51 ของทุนที่ชําระ
แลวของบริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหมในประเทศ
ไทยเปนจํานวนเงิน 0.13 ลานบาท 

ฉ) ในระหวางไตรมาสที่สองของป 2553 บริษัทฯไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 88 ของทุนชําระแลว
ของบริษัท เออีอารพี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหมในประเทศไทยเปนจํานวน
เงิน 1.1 ลานบาท 

ช) ในระหวางไตรมาสที่สองของป 2553 บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยไดซ้ือเงินลงทุนในบริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจ
ตอเนื่อง สงผลใหสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทดังกลาว
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 76 บริษัทฯจึงโอนเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวจากเงินลงทุนอื่นเปนเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย 

ซ) ในระหวางไตรมาสที่สามของป 2553 บริษัทฯไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 97 ของทุนชําระแลว
ของบริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหมใน
ประเทศไทยเปนจํานวนเงิน 24.3 ลานบาท 

ฎ) ในระหวางไตรมาสที่ส่ีของป 2553 บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด ได
เพิ่มทุนจํานวน 2.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยออกหุนปนผลและออกหุนโดยการรับชําระเปนเงิน
สดและบริษัทฯไดลงทุนในหุนเพิ่มทุนทั้งหมดดังกลาว 

 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทยอยแปดแหงที่รวมอยูในงบการเงินรวม
นี้ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน มียอดสินทรัพยรวมและรายไดรวมดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สินทรัพยรวม รายไดรวม 

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

 
134 

 
1,513 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด   
   (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 593 758 
บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 76 3 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สินทรัพยรวม รายไดรวม 

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 74 36 
บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด 124 381 
บริษัท เอ แม็คช่ัน จํากัด 13 - 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด 264 409 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด – มาเลเซีย   
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.) 238  744 

รวม 1,516 3,844 

 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทยอยหกแหงที่รวมอยูในงบการเงินรวมนี้
ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอ่ืน มียอดสินทรัพยรวมและรายไดรวมดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สินทรัพยรวม รายไดรวม 

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

 
125 

 
1,282 

บริษัท คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิช่ัน ฟอรจจิ้ง จํากัด   
   (Kunshan Chaitai-Xincheng Precision Forging Co., Ltd.) 470 560 
บริษัท อาปโก เซี่ยงไฮ จํากัด (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) 86 3 
บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด 146 37 
บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด 138 18 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด – มาเลเซีย   
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.) 171 303 

รวม 1,136 2,203 

 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด บริษัท     
อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด บริษัท เออีอารพี จํากัด บริษัท 
คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ดงเฟง คอมเมอรเชียล วีฮีเคิล จํากัด ซ่ึงรวมอยูในงบการเงิน
รวมสําหรับปดังกลาวจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและยังไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท
ดังกลาว 

 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท อาปโก เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด บริษัท      
อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด บริษัท อาปโก เทคโนโลยี จํากัด และ
บริษัท อาปโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงรวมอยูในงบการเงินรวมสําหรับปดังกลาวจัดทําขึ้น
โดยฝายบริหารและยังไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 
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12. เงินลงทุนในบริษัทรวม  

12.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้น   
ในประเทศ สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลคาตามบัญชี                 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 
   รอยละ รอยละ     

เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 46 46 30,700 30,700 278,048 211,375 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 20 20 29,250 29,250 39,254 28,327 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 40 40 71,400 71,400 20,598 53,799 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด จําหนายแมพิมพ ไทย 49 - 13,229 - 10,586 - 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ไทย 30 - 3,000 - 3,187 - 
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต ไทย 30 30 120,000 120,000 172,003 84,715 

รวม     267,579 251,350 523,676 378,216 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
คาเผื่อการดอยคาของ 

เงินลงทุน 
มูลคาตามบัญช ี            

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 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 - 
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 

12.2 สวนแบงกําไร/ขาดทุนและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและ
รับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนในบริษัทรวมในระหวางป เงินปนผลที่บริษัทฯรับระหวางป 

 2553 2552 2553 2552 
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ     
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด 73,708 17,942 7,034 5,262 
บริษัท นิวเอรา เซลส จํากัด - มาเลเซีย - 1,926 - - 
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)     
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 10,926 433 - - 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด (33,201) (17,021) - - 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด (2,643) - - - 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด 188 - - - 
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด 87,287 (16,243) - - 
รวม 136,265 (12,963) 7,034 5,262 

12.3 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 
(หนวย: ลานบาท) 

บริษัท 

ทุนเรียกชําระ         
ณ วันที่             

31 ธันวาคม 

สินทรัพยรวม       
ณ วันที ่            

31 ธันวาคม 

หนี้สินรวม 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 

รายไดรวมสําหรับ 
ปส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 

กําไร (ขาดทุน) 
สุทธิสําหรับป
ส้ินสุดวันที่          
31 ธันวาคม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
เงินลงทุนในบริษัทรวมที่ถือหุนโดยบริษัทฯ           
บริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส  (1996) จํากัด 117.7 117.7 869.0 662.2 259.5 198.9 1,407.3 856.6 162.3 39.4 
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด 146.3 146.3 227.3 226.5 31.1 84.8 381.5 242.1 55.0 2.2 
บริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด 178.5 178.5 466.2 463.6 406.2 317.8 610.6 14.2 (85.9) (31.2) 
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 27.0 - 73.6 - 52.0 - 53.0 - (5.5) - 
บริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด 10.0 - 8.8 - 0.1 - 3.7 - 0.7 - 
บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด ) จํากัด 437.5 437.5 1,219.3 657.8 771.9 599.0 3,901.4 1,958.2 430.2 (49.5) 

 ในระหวางป 2553 และ 2552 มีรายการสําคัญเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทรวมดังตอไปนี้ 

ก) ในระหวางไตรมาสที่หนึ่งของป 2552 บริษัท แจ็คสปด คอรปอเรชั่น จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวม
ของบริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด ไดเพิ่มทุนจํานวน 21.6 ลานหุน โดยบริษัทไมได
ลงทุนเพิ่ม สงผลใหสัดสวนการลงทุนของบริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยของบริษัทฯลดลงจากรอยละ 20 เปนรอยละ 18 บริษัทฯจึงโอนเงินลงทุนดังกลาว
เปนเงินลงทุนอื่นเนื่องจากบริษัทฯไมมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญในบริษัทดังกลาวอีกตอไป 



29

ข) ในระหวางไตรมาสที่หนึ่งของป 2552 บริษัทฯไดลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท มิ้นท อาปโก 
(ประเทศไทย) จํากัด จํานวนเงิน 35.7 ลานบาท เนื่องจากบริษัทดังกลาวไดเรียกชําระคาหุน
เพิ่มเติม 

ค) ในระหวางไตรมาสสุดทายของป 2552 บริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท
รวมของบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด ไดออกหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผลจํานวน 37.5 
ลานบาท โดยบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด ไมไดลงทุนเพิ่มเติม 

ง) ในระหวางไตรมาสสุดทายของป 2552 บริษัท อาปโก อินเวสเมนท พีทีอี ลิมิเต็ด ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯไดจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท คาซึยา อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี ลิมิเต็ด 
ใหแกบริษัทแหงหนึ่งในตางประเทศในราคา 1 เหรียญสิงคโปร ซ่ึงใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้น 

จ) ในระหวางไตรมาสที่สองของป 2553 บริษัทฯไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 49 ของทุนชําระแลว
ของบริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปน
จํานวนเงิน 13.2 ลานบาท 

ช) ในระหวางไตรมาสที่สองของป 2553 บริษัทฯไดลงทุนในสัดสวนรอยละ 30 ของทุนชําระแลว
ของบริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปน
จํานวนเงิน 3 ลานบาท 

ซ) บริษัทฯไดจัดประเภทรายการเงินใหกูยืมแกบริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด (บริษัทยอย) จํานวน 
120 ลานบาทเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากบริษัทฯมีความ
ตั้งใจลงทุนในบริษัท ฮุนได มอเตอร (ไทยแลนด) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมผานการใหกูยืมเงิน
แกบริษัทยอย บริษัทฯไดแสดงรายการดังกลาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม
ตั้งแตเกิดรายการ ในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทยอยไดทําสัญญาโอนหุนในบริษัทรวมดังกลาว
ใหแกบริษัทฯ 

 สวนไดเสียในงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯในบริษัท ซันโอ 
อินดัสตรีส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) จํากัด คํานวณขึ้นจากงบ
การเงินที่ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 

 สวนไดเสียในงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯในบริษัท นิวเอรา 
เซลส จํากัด - มาเลเซีย คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 
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 สวนไดเสียสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯในบริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด 
และบริษัท พาพาโก (ประเทศไทย) จํากัด คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่ยังไมไดตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีของบริษัทดังกลาว 

 สวนไดเสียสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯในบริษัท ซันโอ อิสดัสทรีส (ประเทศ
ไทย) จํากัด บริษัท คาซึยา อินเตอรเนชั่นแนล พีทีอี ลิมิเต็ด และบริษัท มิ้นท อาปโก (ประเทศไทย) 
จํากัด คํานวณขึ้นจากงบการเงินที่ยังไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทดังกลาว 

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุนในความตองการของตลาด 160,666 193,305 - - 
คาเผื่อการปรับมูลคา (86,269) (89,059) - - 

 74,397 104,246 - - 

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

 - - - - 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 74,397 104,246 - - 

14. คาความนิยม 
(หนวย: ลานบาท) 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่              

 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

คาความนิยมจากการซื้อบริษัทยอย:   
บริษัท อาปโก อมตะ จํากัด 230 230 
บริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) 1,152 1,152 
บริษัทอื่น ๆ 5 5 

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

สุทธิ 1,287 1,287 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯไดทําการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยสุทธิสวนใหญของบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการ
เรียกชดเชยภายใตหัวเร่ืองการใหคํารับรองและการรับประกันในสัญญาซื้อขายหุนจากกลุมผูถือหุน
รายใหญเดิมเพื่อชดเชยมูลคาสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยที่ปรับปรุง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯไดประเมินและพิจารณาวาคาเผื่อการดอยคาของคาความ
นิยมของเงินลงทุนในบริษัท อาปโก ฟอรจจิ้ง จํากัด (มหาชน) จํานวน 100 ลานบาท ที่บันทึกไวใน
บัญชีเพียงพอ โดยประเมินจากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตของบริษัทยอย
ในสถานการณปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีประมาณรอยละ 9.28 และ 8.97 ตามลําดับ และ
คาตัวแปรทางการเงินซึ่งจัดทําโดยบุคคลภายนอกและการคาดการณการเติบโตของอุตสาหกรรม   
ยานยนตโดยผูบริหาร อยางไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตอาจตางออกไป ขึ้นอยูกับสถานการณ
ทางเศรษฐกิจในอนาคต 

15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

     อาคารระหวาง
กอสราง 

เครื่องจักรและ 

 

  อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณโรงงาน  
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ และอุปกรณ ระหวางผลิต/  
 ที่ดิน อาคาร โรงงาน สํานักงาน ติดตั้ง รวม 

ราคาทุน       
31 ธันวาคม 2552 645,174,632 1,525,033,607 5,828,774,647 216,238,941 934,856,968 9,150,078,795 
ซื้อเพิ่ม 3,177,690 20,028,121 134,393,952 37,004,679 867,546,788 1,062,151,230 
จําหนาย/ตัดจําหนาย (492,731) (43,461,735) (97,070,586) (27,600,123) (8,655,589) (177,280,764) 
โอนเขา (ออก) - 279,018,255 561,517,485 3,338,663 (823,482,872) 20,391,531 
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน - - - - 1,616,896 1,616,896 
ซื้อบริษัทยอยระหวางป - 2,200,810 26,514,560 2,598,072 - 31,313,442 
รายการปรับปรุงระหวางป - (21,014,894) (2,234,722) - - (23,249,616) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (2,486,682) (24,330,399) (722,471) - (27,539,552) 

31 ธันวาคม 2553 647,859,591 1,759,317,482 6,427,564,937 230,857,761 971,882,191 10,037,481,962 

คาเส่ือมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2552 - 443,093,501 3,566,714,532 156,267,353 - 4,166,075,386 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 69,241,279 326,081,170 23,421,566 - 418,744,015 
คาเสื่อมราคาสําหรับ       
   สวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย - (21,468,165) (80,469,411) (15,226,448) - (117,164,024) 
ซื้อบริษัทยอยระหวางป - 1,020,968 20,345,431 2,592,438 - 23,958,837 
รายการปรับปรุงระหวางป - (3,663,108) (326,783) - - (3,989,891) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน - (1,458,714) (9,088,866) (592,019) - (11,139,599) 

31 ธันวาคม 2553 - 486,765,761 3,823,256,073 166,462,890 - 4,476,484,724 
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(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

     อาคารระหวาง
กอสราง 

เครื่องจักรและ 

 

  อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณโรงงาน  
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ และอุปกรณ ระหวางผลิต/  
 ที่ดิน อาคาร โรงงาน สํานักงาน ติดตั้ง รวม 

คาเผ่ือการดอยคา       
31 ธันวาคม 2552 - - 8,694,887 - - 8,694,887 
บันทึกเพิ่มขึ้นระหวางป - - 5,569,938 - - 5,569,938 

31 ธันวาคม 2553 - - 14,264,825 - - 14,264,825 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2552 645,174,632 1,081,940,106 2,253,365,228 59,971,588 934,856,968 4,975,308,522 

31 ธันวาคม 2553 647,859,591 1,272,551,721 2,590,044,039 64,394,871 971,882,191 5,546,732,413 

คาเส่ือมราคาสําหรับป     
2552  368,250,704 

2553  418,744,015 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     อาคารระหวาง
กอสราง 

เครื่องจักรและ 

 

  อาคารและ เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณโรงงาน  
  สวนปรับปรุง และอุปกรณ และอุปกรณ ระหวางผลิต/  
 ท่ีดิน อาคาร โรงงาน สํานักงาน ติดต้ัง รวม 

ราคาทุน       
31 ธันวาคม 2552 110,957,141 172,815,393 486,594,445 55,534,760 606,093,516 1,431,995,255 
ซื้อเพิ่ม - 13,662,620 11,168,759 10,083,267 161,154,204 196,068,850 
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (880,000) (5,370,980) - (6,250,980) 
โอนเขา (ออก) - 277,725,402 1,336,929 552,400 (279,625,724) (10,993) 
ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน - - - - 1,462,973 1,462,973 

31 ธันวาคม 2553 110,957,141 464,203,415 498,220,133 60,799,447 489,084,969 1,623,265,105 

คาเสื่อมราคาสะสม       
31 ธันวาคม 2552 - 101,834,558 314,735,334 48,000,995 - 464,570,887 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 23,368,387 28,102,129 5,874,447 - 57,344,963 
คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย       
   /ตัดจําหนาย - - (879,999) (5,338,402) - (6,218,401) 

31 ธันวาคม 2553 - 125,202,945 341,957,464 48,537,040 - 515,697,449 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       
31 ธันวาคม 2552 110,957,141 70,980,835 171,859,111 7,533,765 606,093,516 967,424,368 

31 ธันวาคม 2553 110,957,141 339,000,470 156,262,669 12,262,407 489,084,969 1,107,567,656 

คาเสื่อมราคาสําหรับป      
2552  44,822,403 

2553  57,344,963 
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 ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กลุมบริษัทไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคา
ทุนของโครงการจํานวน 1.6 ลานบาท และ 11.9 ลานบาท ตามลําดับ โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้น
เปนทุนในอัตรารอยละ 3.4  และรอยละ 3.7 ตามลําดับ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณซ่ึงไดมา
ภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 6.8 ลานบาท (2552: 24.6 ลาน
บาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กลุมบริษัทมีเครื่องจักรและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อม
ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 2,779 ลานบาท และ 2,531 ลานบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 230 
ลานบาท และ 215 ลานบาท ตามลําดับ) 

 บริษัทยอยบางแหงไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรและอุปกรณโรงงานมูลคาสุทธิตาม
บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 494 ลานบาท (2552: 522 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงิน
สินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร 

16. สิทธิการเชา 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2553 2552 
ราคาทุน 138,388,491 142,409,533 
คาตัดจําหนายสะสม (20,845,821) (16,168,486) 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน 598,966 (3,934,780) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 118,141,636 122,306,267 

   
คาตัดจําหนายที่รวมอยูในงบกําไรขาดทุนสําหรับป 4,765,193 4,737,642 

 บริษัทยอยไดนําสิทธิการเชาที่ดินซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 112 
ลานบาท (2552: 117 ลานบาท) ไปค้ําประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร 
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17. สินทรัพยไมมีตัวตน 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร 

ตนทุนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ รวม 

ราคาทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 89,332,987 48,363,827 137,696,814 
ซ้ือในระหวางป 6,374,599 - 6,374,599 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  95,707,586 48,363,827 144,071,413 
ซ้ือในระหวางป 3,994,570 7,152,016 11,146,586 
โอนเขา 2,416,456 - 2,416,456 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 102,118,612 55,515,843 157,634,455 
การตัดจําหนาย    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 29,454,835 8,595,200 38,050,035 
คาตัดจําหนาย 9,541,735 2,198,655 11,740,390 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 38,996,570 10,793,855 49,790,425 
คาตัดจําหนาย 10,231,406 3,295,602 13,527,008 
โอนเขา 639,067 - 639,067 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 49,867,043 14,089,457 63,956,500 
มูลคาสุทธิตามบัญชี    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 52,251,569 41,426,386 93,677,955 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  56,711,016 37,569,972 94,280,988 
(หนวย: บาท) 

 

งบการเงินเฉพาะ
บริษัทฯ 

 

คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร 

ราคาทุน  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 56,183,736 

ซ้ือในระหวางป 892,000 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  57,075,736 

โอนเขาในระหวางป 203,150 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 57,278,886 
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(หนวย: บาท) 

 

งบการเงินเฉพาะ
บริษัทฯ 

 

คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร 

การตัดจําหนาย  
ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 16,195,669 

คาตัดจําหนาย 5,424,713 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 21,620,382 

คาตัดจําหนาย 5,151,212 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 26,771,594 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 30,507,292 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  35,455,354 

18. สินทรัพยท่ีไมใชในการดําเนินงาน 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2553 2552 
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 47,200,000 47,200,000 
หัก: คาเสื่อมราคาสะสม (868,738) (868,738) 
 คาเผื่อการดอยคาสะสม (1,331,262) (1,331,262) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี 45,000,000 45,000,000 

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 
 (หนวย: บาท) 

 อัตราดอกเบี้ย   
 (รอยละตอป) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2553 2552 2553 2552 
เจาหนี้ทรัสตรีซีท ตนทุนเงินทุนของ

ธนาคารบวก 0.75% 
70,448,231 75,032,225 - - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 2.90% - 7.25% 606,896,560 586,964,689 398,000,000 405,000,000 

รวม 677,344,791 661,996,914 398,000,000 405,000,000 



36

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารค้ําประกันโดยการ
จํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวนของบริษัทยอย การจํานําสิทธิการเชาที่ดิน เครื่องจักรและ
อุปกรณโรงงานและสินคาคงเหลือบางสวนของบริษัทยอย และค้ําประกันโดยกรรมการของกลุม
บริษัทและโดยบริษัทฯและบริษัทยอย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารค้ําประกันโดยการ
จํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบางสวนของบริษัทยอย การจํานําสิทธิการเชาที่ดินของบริษัทยอย และ
ค้ําประกันโดยกรรมการของกลุมบริษัท และโดยบริษัทฯและบริษัทยอย 

20. เงินกูยืมระยะยาว 
 (หนวย: บาท) 

วงเงินกู อัตราดอกเบี้ย (รอยละ) การชําระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2553 2552 2553 2552 
1 THBFIX+0.65 ตอป ชําระคืนเปนงวดทุก 3 เดือน งวดละ

7 5  ล า นบ าท  เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต เ ดื อ น
ธันวาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 
2555 

525,000,000 825,000,000 525,000,000 825,000,000 

2 THBFIX + 0.4 ตอป ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือนจํานวน 
36 งวด เริ่มงวดแรกเดือนกรกฎาคม 
2551 

- 122,000,000 - 122,000,000 

3 Fixed deposit + 2.25 ตอป ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือนจํานวน 
60 งวด งวดละ 6.7 ลานบาท เริ่ม
งวดแรกเดือนธันวาคม 2551 

232,500,000 312,900,000 232,500,000 312,900,000 

4 อัตราที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่
กําหนดโดยธนาคารในประเทศ 

ชําระคืนเงินตนทุกส้ินเดือนรวม
ทั้งส้ิน 180 งวด เริ่มงวดแรกเดือน 

93,889,750 79,581,053 - - 

  มาเลเซียลบรอยละ 1.5 ตอป  มีนาคม 2551     
5 LIBOR + 3.0 ตอป และอัตราที่

อางอิงกับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนด
โดยธนาคารแหงหนึ่งในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือนทั้งส้ิน 
34 เดือน เริ่มงวดแรกเดือนตุลาคม 
2552 

16,995,921 60,410,148 - - 

6 THBFIX + 3.5 ตอป ชําระคืนเงินตนเปนรายไตรมาสงวด
ล ะ  2 0  ล า น บ า ท  จ า ก เ ดื อ น
กรกฎาคม 2552 ถึงเดือนเมษายน 
2553 และงวดละ 40 ลานบาท จาก
เดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือน
เมษายน 2555 

240,000,000 360,000,000 
 
 
 
 
 

240,000,000 360,000,000 
 
 
 
 
 

7 FDR + 2.88 ตอป และ ชําระคืนเงินตนเปนรายเดือนจํานวน 1,617,000,000 535,000,000 1,617,000,000 535,000,000 
 FDR + 3.3 ตอป  60 งวด เริ่มงวดแรกเดือนมกราคม 

2554 
    

8 MLR - 1.75 ตอป ชําระคืนเปนรายไตรมาสภายในระยะ 893,000,000 - 893,000,000 - 
   เวลา 5 ป เริ่มงวดแรกเดือนมีนาคม     
   2554     
9 MLR ตอป ชําระคืนตามงวดถึงเดือนธันวาคม 1,798,391 - - - 
   2554     

รวม   3,620,184,062 2,294,891,201 3,507,500,000 2,154,900,000 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (729,333,310) (1,408,089,625) (705,050,000) (1,379,900,000) 

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ  2,890,850,752 886,801,576 2,802,450,000 775,000,000 
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 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯค้ําประกันโดยบริษัทยอย และเงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอย              
ค้ําประกันโดยการจํานําสิทธิการเชาที่ดินและเครื่องจักรและอุปกรณโรงงานบางสวนของบริษัทยอย
ค้ําประกันโดยบริษัทฯ บริษัทยอยและกรรมการของบริษัทฯ 

 สัญญาเงินกูยืมไดระบุขอปฏิบัติและขอกําหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอหามในการใหกูยืม ยกเวน
การใหกูยืมแกบริษัทในเครือ และการรักษาอัตราสวนทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา 
เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนใหเปนไปตามสัญญา เปนตน 

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

21. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2553 2552 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 7,502,295 5,621,006 
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (771,958) (404,107) 

รวม 6,730,337 5,216,899 
หัก : สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,731,640) (2,794,905) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 4,998,697 2,421,994 

 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชาเครื่องจักรและยานพาหนะใชในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ประมาณ 5 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาขั้นต่ําตามสัญญาเชาการเงิน 
ดังนี้ :- 

(หนวย: บาท) 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญา
เชาการเงิน 1,950,760 5,551,535 7,502,295 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                        (219,120) (552,838) (771,958) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายทั้งสิ้นตาม
สัญญาเชาการเงิน 1,731,640 4,998,697 6,730,337 

22. 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 

 ระยะเวลาจําหนายหุนที่ซ้ือคืนตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 โดยจําหนาย    
หุนทุนที่ซ้ือคืนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯมีนโยบายในการจําหนายหุนที่ซ้ือคืน 
การตัดหุนที่ซ้ือคืนและการลดทุน โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
วาดวยการซื้อหุนคืน การจําหนายหุนซื้อคืนและการตัดหุนที่ซ้ือคืน พ.ศ. 2544 บริษัทฯกําหนดราคา
จําหนายหุนที่ซื้อคืนโดยพิจารณาจากราคาตลาดของหุน 

 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 
และโอนกลับสํารองหุนทุนซื้อคืนทั้งจํานวนไปยังกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 
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23. หุนบุริมสิทธิ 

 หุนบุริมสิทธิของบริษัทฯมีสิทธิดังตอไปนี้: 

1. มีสิทธิแปลงเปนหุนสามัญไดในอัตราสวนเทากับหนึ่งหุนบุริมสิทธิตอหนึ่งหุนสามัญ เมื่อพน
กําหนดสามปนับแตวันออกหุนบุริมสิทธิ 

2. มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
3. หุนบุริมสิทธิเปนชนิดไมสะสมเงินปนผล แตมีสิทธิรับเงินปนผลเชนเดียวกับผูถือหุนสามัญ 
4. ในกรณีที่มีการเลิกบริษัทฯ ภายหลังจากที่ไดมีการชําระหนี้หรือกันเงินเพื่อชําระหนี้ทั้งหมด

ใหแกเจาหนี้ของบริษัทฯแลว การแบงทรัพยสินคงเหลือระหวางผูถือหุนใหเปนไปตามลําดับ
ดังนี้ 

ก) หุนบุริมสิทธิมีสิทธิไดรับคืนทุนกอนผูถือหุนสามัญในอัตรารอยละ 75 ของราคาเสนอขายหุน
บุริมสิทธิ ในกรณีที่ทรัพยสินคงเหลือหลังการจายชําระหนี้หรือกันเงินเพื่อชําระหนี้ใหแก
เจาหนี้ของบริษัทฯไมเพียงพอสําหรับการจัดสรรดังกลาว ใหจัดสรรทรัพยสินคงเหลือทั้งหมด
แกผูถือหุนบุริมสิทธิในจํานวนเทา ๆ กันตามสัดสวนจํานวนหุนบุริมสิทธิที่ผูถือหุนบุริมสิทธิ
แตละรายถืออยู 

ข) ในกรณีที่มีทรัพยสินคงเหลือภายหลังการจัดสรรตาม ก) ใหจัดสรรสวนที่เหลือแกผูถือหุน
บุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญในจํานวนเทาๆ กัน ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนบุริมสิทธิและ    
ผูถือหุนสามัญถืออยู 

24. เงินปนผล 
(หนวย: บาท) 

 อนุมัติโดย จํานวนเงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

เงินปนผลระหวางกาลของป 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2553 69,907,058 0.26 

25. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหัก
ดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 
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26. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้ 
(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น
ของพนักงาน 924,797,790 609,111,332 159,275,438 144,923,293 

คาเสื่อมราคา 418,744,015 368,250,704 57,344,963 44,822,403 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 5,569,938 5,486,269 - - 
คาตัดจําหนาย 18,292,201 16,478,032 5,151,212 5,424,713 
สํารองการรับประกันสินคา (1,479,318) 1,750,710 - - 
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน 35,778,630 35,640,059 4,095,885 4,103,286 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 5,702,802,404 5,246,333,108 781,178,149 668,415,520 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงาน
ระหวางทํา (57,191,175) 18,479,236 (48,621,966) 8,328,329 

27. การสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตชิ้นสวนโลหะ
ปมขึ้นรูป ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1470(2)/2546 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2546  ภายใตเงื่อนไขที่
กําหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกลาวรวมถึงการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ
ที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมเปนระยะเวลา 7  ป นับแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการนั้น (วันที่ 5 สิงหาคม 2547) และไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุนซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี 

 รายไดของบริษัทฯสําหรับปจําแนกตามกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริม         
การลงทุนสามารถสรุปไดดังนี้: - 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 

 กิจการที่ไดรับ กิจการที่ไมได  กิจการที่ไดรับ กิจการที่ไมได  
 การสงเสริม รับการสงเสริม รวม การสงเสริม รับการสงเสริม รวม 

รายไดจากการขายและบริการ       
ในประเทศ 227,591,526 1,525,813,017 1,753,404,543 170,855,537 997,537,045 1,168,392,582 
สงออก - 3,240,173 3,240,173 - 2,156,182 2,156,182 

รวม 227,591,526 1,529,053,190 1,756,644,716 170,855,537 999,693,227 1,170,548,764 
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 บริษัทยอยหาแหงไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สิทธิประโยชนที่
สําคัญบางประการสามารถสรุปไดดังตอไปนี้: - 

 การยกเวนภาษีเงินได การยกเวนภาษีเงินได การยกเวนภาษีเงินได 
 นิติบุคคลสําหรับ นิติบุคคลสําหรับ นิติบุคคลสําหรับ 
 กําไรสุทธิเปนเวลา 3 ป กําไรสุทธิเปนเวลา 7 ป กําไรสุทธิเปนเวลา 8 ป 
 นับจากวันที่ นับจากวันที่ นับจากวันที่ 

บริษัท อาปโก ไฮเทค พารทส จํากัด    
การผลิตช้ินสวนยานพาหนะ - 16 พฤศจิกายน 2549 - 

บริษัท อาปโก ไฮเทค ทูลลิ่ง จํากัด    
การผลิตช้ินสวนยานพาหนะ - - ยังไมไดเริ่มใชสิทธิตามบัตร 

บริษัท อาปโก ไอทีเอส จํากัด    
กิจการซอฟตแวร - - 1 มกราคม 2553 

บริษัท อาปโก พลาสติก จํากัด (มหาชน)    
การผลิตช้ินสวนพลาสติก ยังไมไดเริ่มใชสิทธิตามบัตร - - 
การผลิตถังน้ํามันพลาสติกสําหรับยานพาหนะ - - 10 มิถุนายน 2552 

บริษัท เอ แม็คชั่น จํากัด    
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร - - 4 มกราคม 2553 

28. กําไรตอหุน 

 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูในระหวางป โดยสุทธิจากหุนสามัญ     
ซ้ือคืนที่ถือโดยบริษัทฯ 

 ไมมีการคํานวณจํานวนของหุนสามัญเทียบเทาที่บริษัทฯอาจตองออกสําหรับหุนบุริมสิทธิแปลง
สภาพสําหรับป เนื่องจากราคาตามบัญชีของหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพสูงกวามูลคายุติธรรมของหุน
สามัญ 
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29. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบางแหงและพนักงานของบริษัทดังกลาวไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กลุมบริษัทและพนักงานจายสมทบ
กองทุนดังกลาวเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 2-4 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้จะถูกจาย
ใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของกลุมบริษัท ในระหวางป 2553 
กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 10.3 ลานบาท (2552: 6 ลานบาท) 

30. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

ก. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีรายจายฝายทุนจํานวนเงินประมาณ 92.7 ลานบาท 0.2 
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา 18.2 ลานเรนมินบิจีน และ 0.4 ลานยูโร รวมเปนเงินประมาณ 292.9 
ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการซื้อที่ดิน การกอสรางอาคารโรงงานและการซื้อเครื่องจักรจาก
บุคคลภายนอก และจํานวนเงินประมาณ 4.2 ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการซื้อคอมพิวเตอร
ซอฟทแวรจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

ข. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระ
ในบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน 94.1 ลานบาท 

30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุมบริษัทไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน พื้นที่ในอาคารและอุปกรณและ
สัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 15 ป 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชา
ดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมไดดังนี้ 

 
จายชําระภายใน 

ลานบาท 

1 ป 14.1 
1 ถึง 5 ป 22.2 
มากกวา 5 ป 5.4 
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30.3 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 บริษัทฯตองจาย
คาธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาตอยอดขายชิ้นสวนบางชนิดที่ขายใหกับลูกคาของบริษัทฯและ
บริษัทยอย สัญญานี้มีผลบังคับตลอดระยะเวลาที่ขายสินคาชนิดดังกลาวใหแกลูกคา ซ่ึงในระหวางป 
2553 กลุมบริษัทมีคาธรรมเนียมภายใตสัญญาขางตนเปนจํานวนเงินประมาณ 28.4 ลานบาท 

30.4 การค้ําประกัน 

ก. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีภาระค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทยอยในวงเงิน     
15 ลานบาท 8 ลานเรนมินบิจีน และ 12 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

ข. วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามกลุมบริษัท
เหลืออยูเปนจํานวน 81.9 ลานบาท และ 13.3 ลานริงกิตมาเลเซีย ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพัน
ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุมบริษัท ซ่ึงประกอบดวย หนังสือค้ําประกันเพื่อ
ค้ําประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจํานวน 22.4 ลานบาท และ 13.3 ลานริงกิตมาเลเซีย เพื่อ  
ค้ําประกันการใชไฟฟาและอื่นๆจํานวน 59.5 ลานบาท  

31. ขอมูลทางการเงินจําแนกสวนงาน 

 กลุมบริษัทดําเนินกิจการใน 2 สวนงานหลัก คือ สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณสําหรับใชผลิตยานยนต 
และจําหนายรถยนตและบริการซอมรถยนต และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรคือใน
ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย ขอมูลทางการเงินจําแนกตาม
สวนงานของกลุมบริษัทสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังตอไปนี้: - 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สวนงานธุรกิจผลิตอุปกรณ สวนงานธุรกิจจําหนายรถยนต การตัดรายการบัญชี   
 สําหรับใชผลิตยานยนต และบริการซอมรถยนต ระหวางกัน งบการเงินรวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
รายไดจากภายนอก         
 ประเทศไทย 7,497 4,522 863 503 - - 8,360 5,025 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 754 525 - - - - 754 525 
 ประเทศมาเลเซีย - - 2,230 1,564 - - 2,230 1,564 
รายไดระหวางสวนงาน 1,080 351 19 1 (1,099) (352) - - 

รายไดทั้งส้ิน 9,331 5,398 3,112 2,068 (1,099) (352) 11,344 7,114 

กําไรจากการดําเนินงานตามสวนงาน 735 259 166 128 (72) (29) 829 358 
รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         
     กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน       6 (8) 
     รายไดอื่น       408 251 
     คาใชจายในการขาย       (198) (99) 
     คาใชจายในการบริหาร       (451) (423) 
     คาตอบแทนผูบริหาร       (26) (24) 
     สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
        ในบริษัทรวม 

      
136 

 
(13) 

     คาใชจายทางการเงิน       (176) (128) 
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล       (134) (30) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ       394 (116) 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ         
 ประเทศไทย 4,797 4,210 195 198 218 305 5,210 4,713 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 272 255 - - (3) (4) 269 251 
 ประเทศมาเลเซีย - - 68 12 - - 68 12 
สินทรัพยอื่น         
 ประเทศไทย 7,796 7,021 235 110 (2,812) (3,150) 5,219 3,981 
 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 565 421 - - (166) (116) 399 305 
 ประเทศมาเลเซีย - - 324 283 (15) - 309 283 

รวมสินทรัพย 13,430 11,907 822 603 (2,778) (2,965) 11,474 9,545 

 กลุมบริษัทใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 6 

32. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 
0.21 บาท คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 56 ลานบาท มีกําหนดจายในเดือนพฤษภาคม 2554 โดยจะ
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติในเดือนเมษายน 2554 
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33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของกลุมบริษัทตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การ
แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงินลงทุน เจาหนี้การคา เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น 
และเงินกูยืมระยะยาว กลุมบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 กลุมบริษัทมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและเงินใหกูยืม ฝายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น  
กลุมบริษัทจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อดังกลาว อยางไรก็
ตาม เนื่องจากบริษัทยอยแหงหนึ่งมีลูกคารายหลักเพียงรายเดียว ทําใหมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ของลูกหนี้ของบริษัทยอยดังกลาว 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินใหกูยืม เงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารดังตอไปนี้ 

มูลคาตามสัญญา อัตราดอกเบี้ยรับ อัตราดอกเบี้ยจาย วันที่ครบกําหนดของสัญญา 
ลานบาท    

525 THBFIX บวกรอยละ 0.65 คงที่รอยละ 4.77 28 กันยายน 2555 
120 THBFIX บวกรอยละ 3.5 คงที่รอยละ 5.97 30 เมษายน 2555 
300 คงที่รอยละ 4.77 6M Deposit Index 

บวกรอยละ 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 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาและซื้อ
เครื่องจักรเปนเงินตราตางประเทศ กลุมบริษัทใชตราสารอนุพันธทางการเงินซึ่งกลุมบริษัทพิจารณา    
เห็นวาเหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือจํานวนเงิน 1.8 
ลานเหรียญสหรัฐ ดวยอัตราแลกเปลี่ยน 31.4 - 31.5 บาทตอ 1 เหรียญสหรัฐ 

33.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมีขาดทุนที่ยังไมรับรูจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน 9 ลานบาท 

 นอกจากตราสารอนุพันธที่กลาวขางตน สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษัทจัด
อยูในประเภทระยะสั้น เงินใหกูยืมและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 
กลุมบริษัทจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี
ที่แสดงในงบดุล 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทาง
การเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่
เหมาะสม 

34. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทางการเงิน      
ที่เหมาะสมและการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง 

 ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.49:1 (2552: 
1.22:1) และบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 1.23:1 (2552: 1.58:1) 

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอขาดทุนสุทธิ
หรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมที่มีสาระสําคัญมีดังตอไปนี้ 
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(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามที่จัด        ตามที่เคย 
 ประเภทใหม รายงานไว 

เงินทดรองและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 
   - สุทธิ 273,277,073 283,429,920 
เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 2,395,493,350 2,500,763,350 
เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 245,368,111 125,368,111 
เงินทดรองและเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,526,912,910 1,522,335,757 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 


