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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้รวมงบการเงินของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกัด (มหาชน) และ             
บริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ท่ีออกโดย
สภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
บริษัทฯ  อย่างไรก็ตาม  มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวข้างต้นบางฉบับมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอย
รับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้  

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทันทีในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดย
ใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
27  เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบั
การพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่า
ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ี
เข้าไปลงทุน  และตนสามารถใช้อ ํานาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจํานวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกว่าก่ึง
หน่ึงกต็าม การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่ม
กิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียใน
การร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณา
ว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการ
ควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน 
(Joint arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนดประเภทของการร่วมการงาน
นั้นว่าเป็น การดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วน
ไดเ้สียจากการลงทุนให้เหมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน กล่าวคือ หากเป็นการดาํเนินงาน
ร่วมกนั ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการ
ดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการ
ร่วมคา้ ใหกิ้จการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
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 มาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการบนัทึกเงิน
ลงทุนในการร่วมคา้อยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การ
ร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและ
ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  

1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

2. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงินสด 578 478 62 62 
เงินฝากธนาคาร 250,213 313,178 10,544 16,404 
รวม 250,791 313,656 10,606 16,466 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี: - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2558 2557 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้และบริการ - - 85 24 ราคาทุนและตน้ทุนบวกกาํไร

ส่วนเพิ่มในอตัราเฉล่ียโดยรวม
ประมาณร้อยละ 6 (2557:     
ร้อยละ 10) 

ดอกเบ้ียรับ - - 36 31 ร้อยละ 0.01 ถึง 5.05 ต่อปี  
ค่าเช่ารับ - - 1 1 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าใน

อาคารอ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียง
กนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 17 16 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น - - 2 5 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 66 68 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราร้อยละ 10 ถึง 30 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 6 8 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 20 
ถึง 35 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 1 - ร้อยละ 1.06 ถึง 5.05 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3 - ใกลเ้คียงราคาทุน 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 

     

ขายสินคา้และบริการ 53 38 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน
อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 20 
ถึง 35 

ค่าเช่ารับ 2 - - - อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าใน
อาคารอ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียง
กนั 

เงินปันผลรับ - - 100 122 ตามประกาศจ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 1 1 1 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น 1 - - - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 68 49 44 49 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน 

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 2 
และร้อยละ 50 - 55 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ซ้ือสินคา้และบริการ 75 83 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มใน

อตัราร้อยละ 5 ถึง 30 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 4)    
บริษทัยอ่ย - - 330,221 249,822 
บริษทัร่วม 56,364 64,174 13,349 12,431 
กิจการร่วมคา้ 1,244 1,277 - 3 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุ้น/กรรมการร่วมกนั) 1,701 2,297 339 339 

 59,309 67,748 343,909 262,595 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการท่ีเกีย่วข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 56,212 73,144 
บริษทัร่วม 57,276 50,017 31,211 27,875 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 250,343 240,453 57,502 58,755 

 307,619 290,470 144,925 159,774 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2558 และ 31 ธันวาคม 2557 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 
     กาํไร/ขาดทุน   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพ่ิมข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 มีนาคม 
 ความสมัพนัธ์ 2557 ระหว่างงวด ระหว่างงวด อตัราแลกเปล่ียน 2558 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน       
บริษทั ดีมาก จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ
ร่วมกนั 

702 2,021 - (48) 2,675 

รวม  702 2,021 - (48) 2,675 
เงินกูย้มืระยะสั้น       
บริษทั ดีมาก จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ
ร่วมกนั 

1,211 879 - (83) 2,007 

กรรมการของกลุ่มบริษทั  15,902 - - (1,080) 14,822 
รวม  17,113 879 - (1,163) 16,829 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปีและถึงกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
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(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ขาดทุน  
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 มีนาคม 
 ความสมัพนัธ์ 2557 ระหว่างงวด ระหว่างงวด อตัราแลกเปล่ียน 2558 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน       
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 14,000 2,000 (4,000) - 12,000 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั บริษทัยอ่ย 29,000 18,500 (25,000) - 22,500 
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย 803 - - - 803 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 139,000 133,000 (177,000) - 95,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 29,000 52,500 (51,500) - 30,000 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 192,500 469,100 (363,100) - 298,500 
บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั บริษทัยอ่ย 114,670 55,000 (151,670) - 18,000 
รวม  518,973 730,100 (772,270) - 476,803 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว       
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 260,000 - - - 260,000 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั บริษทัยอ่ย 35,000 26,500 - - 61,500 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 1,920,000 - - - 1,920,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 120,000 - - - 120,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 70,000 - - - 70,000 
บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั บริษทัยอ่ย - 80,070 - - 80,070 
บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่  บริษทัยอ่ย 65,626 - (65,126) (500) - 
   ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (Kunshan Chaitai-Xincheng        
   Precision Forging Co., Ltd.)       
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย 3,000 - - - 3,000 
บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล  บริษทัยอ่ย 1,000 - (200) - 800 
   ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั       
บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอิ ลิมิเตด็ บริษทัยอ่ย 84,271 - - (4,256) 80,015 
รวม  2,558,897 106,570 (65,326) (4,756) 2,595,385 

เงินกูย้มืระยะสั้น       
บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 9,200 - - - 9,200 
บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 218,000 933,200 (857,500) - 293,700 
รวม  227,200 933,200 (857,500) - 302,900 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 7.6 7.7 7.6 7.7 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน - 0.2 - 0.2 
รวม 7.6 7.9 7.6 7.9 
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ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 16.4 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ     
    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 39,361 48,053 78,055 24,488 
 คา้งชาํระ 3 - 12 เดือน - 252 - - 
 คา้งชาํระมากกว่า 12 เดือน - 4 - 4 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,361 48,309 78,055 24,492 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ   
    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,944,729 1,754,867 292,503 225,144 
 คา้งชาํระ 3 - 12 เดือน 34,247 10,741 2,433 4,002 
 คา้งชาํระมากกว่า 12 เดือน 13,109 6,284 3,945 773 

รวม 1,992,085 1,771,892 298,881 229,919 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (10,065) (9,920) (3,873) (3,728) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี                   
ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,982,020 1,761,972 295,008 226,191 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,021,381 1,810,281 373,063 250,683 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,419 13,286 11,074 9,266 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 241,869 215,217 
เงินทดรองจ่าย 21,757 16,104 - - 
รายไดค้า้งรับ 14,948 12,233 - 5,132 
อ่ืนๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,529 6,153 12,911 13,620 
อ่ืนๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 21,130 42,099 2,039 1,163 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 77,783 89,875 267,893 244,398 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,099,164 1,900,156 640,956 495,081 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8
 

5. สินค้าคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัย่อยบางแห่งได้จาํนําสินคา้สําเร็จรูปมูลค่าประมาณ 63 ลา้นบาท     
(31 ธนัวาคม 2557: 82 ลา้นบาท) เพือ่เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะสั้นจากธนาคาร 

6. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 รายละเอยีดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน   
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 
มีนาคม
2558 

31 
ธนัวาคม 
2557 

31   
มีนาคม
2558 

31   
ธันวาคม 
2557 

31 
มีนาคม 
2558 

31 
ธนัวาคม 
2557 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 46 46 30,700 30,700 356,785 340,224 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 20 20 29,250 29,250 63,248 60,797 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 40 40 151,400 151,400 166,108 164,720 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั จาํหน่ายแม่พิมพ ์ ไทย 49 49 49,587 49,587 56,658 60,241 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายยานพาหนะและ

อะไหล่ 
ไทย 30 30 120,000 120,000 397,369 461,945 

บริษทั เอ็ดช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 49 49 19,600 19,600 39,002 34,623 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 49 49 98,000 98,000 79,479 81,712 
บริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอี                          

(ถือหุน้โดยบริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอี 
ลิมิเต็ด ร้อยละ 25) 

ผลิตอุปกรณ์ระบบนาํทางของ
รถยนต ์

สิงคโปร์ 25 25 76,085 
 
 

76,085 
 
 

75,171 
 
 

75,530 
 
 

รวม     574,622 574,622 1,233,820 1,279,792 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลคา่ตามบญัชี                
ตามวิธีราคาทุน 

 31   มีนาคม
2558 

31   ธนัวาคม 
2557 

31   มีนาคม
2558 

31   ธนัวาคม 
2557 

 ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 46 46 30,700 30,700 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 20 20 29,250 29,250 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั 40 40 151,400 151,400 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั 49 49 49,587 49,587 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 30 30 120,000 120,000 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 49 49 19,600 19,600 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 49 49 98,000 98,000 

รวม   498,537 498,537 
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 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุน
จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)              

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
ขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง            

จากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 16,561 1,355 - - - - 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 2,451 5,056 - - - - 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั 1,388 (2,579) - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั (3,583) 5,757 - - - 1,985 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 35,024 36,685 - - 99,600 119,880 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 4,379 5,253 - - - - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั (2,233) (921) - - - - 
บริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอ ี 1,935 - (2,294) - - - 
รวม 55,922 50,606 (2,294) - 99,600 121,865 

7. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 31 31 31 31 31 
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 20,000 20,000 
บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั 800 ลา้นบาท 800 ลา้นบาท 100 100 1,164,139 1,164,139 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 19,999 19,999 
บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 100 100 10,000 10,000 
บริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จาํกดั 6 ลา้นริงกิต 6 ลา้นริงกิต 49 49 31,393 31,393 
   (Tenaga Setia Resources SDN. BHD.)       
บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่ 6.1 ลา้นเหรียญ 6.1 ลา้นเหรียญ 100 100 196,744 196,744 
   ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (Kunshan Chaitai- สหรัฐฯ สหรัฐฯ     
   Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)       
บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จาํกดั 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 60 60 62,175 62,175 
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(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 31 31 31 31 31 
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั  120 ลา้นบาท 120 ลา้นบาท 100 100 120,000 120,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั 65 ลา้นบาท 65 ลา้นบาท 100 100 65,000 65,000 
บริษทั อาปิโก เซ่ียงไฮ ้จาํกดั 2 ลา้นเหรียญ 2 ลา้นเหรียญ 100 100 80,682 80,682 
   (AAPICO Shanghai Co., Ltd.) สหรัฐฯ สหรัฐฯ     
บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอี ลิมิเตด็ 6.97 ลา้นเหรียญ 6.97 ลา้นเหรียญ 100 100 167,950 167,950 
   (AAPICO Investment Pte., Ltd.) สิงคโปร์ สิงคโปร์     
บริษทั อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จาํกดั 8.25 ลา้นบาท 8.25 ลา้นบาท 51 51 4,208 4,208 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 100 100 1,823,907 1,823,907 
บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั 200 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท 100 100 200,000 200,000 
บริษทั เอ แมค็ชัน่ จาํกดั 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 100 51 8,100 5,100 
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั - มาเลเซีย 1.5 ลา้นริงกิต 1.5 ลา้นริงกิต 49 49 8,263 8,263 
บริษทั อาปิโก เทคโนโลย ีจาํกดั 0.25 ลา้นบาท 0.25 ลา้นบาท 51 51 128 128 
บริษทั เออีอาร์พี จาํกดั 1.25 ลา้นบาท 1.25 ลา้นบาท 88 88 1,100 1,100 
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั 28.5 ลา้นบาท 28.5 ลา้นบาท 76 76 15,675 15,675 
บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วฮีีเคิล                    
ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จาํกดั                     

25 ลา้นบาท 25 ลา้นบาท 97 97 24,250 24,250 

บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จาํกดั 40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 60 60 24,000 24,000 
บริษทั อาปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 3 ลา้นบาท 3 ลา้นบาท 100 100 3,000 3,000 

รวม     4,050,713 4,047,713 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า     (1,341,708) (1,341,708) 

สุทธิ     2,709,005 2,706,005 

 บริษทัยอ่ยทั้งหมดขา้งตน้ไม่ไดจ่้ายเงินปันผลในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
และ 2557 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการโอนเงินลงทุนทั้งหมด
ในบริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษทัฯ และมีมูลค่าตาม
บญัชีเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท เพ่ือแลกเปล่ียนกบัเงินลงทุนในบริษทั เอ แม็คชัน่ จาํกดั ท่ีถือโดย
บริษทัแห่งหน่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
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8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

ช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน   
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   

31 
มีนาคม 
2558 

31 
ธนัวาคม 
2557 

31  
มีนาคม 
2558 

31 
ธนัวาคม 
2557 

31  
มีนาคม 
2558 

31 
ธนัวาคม 
2557 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย 
 (ประเทศไทย) จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

ไทย 50 50 60,000 60,000 54,056 55,753 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั สัดส่วนเงินลงทุน มูลคา่ตามบญัชีตามวิธีราคาทุน 

 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม      
2558 

31 ธนัวาคม     
2557 

 ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 50 50 60,000 60,000 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน
การร่วมคา้ในงบการเงินรวมเป็นจาํนวนเงิน 1.7 ลา้นบาท (2557: - ลา้นบาท) 

9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงินลงทุนเผ่ือขาย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 160,666 160,666 - - 
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าและผลต่างของอตัรา

แลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน    
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (95,859) (115,827) - - 

 64,807 44,839 - - 
เงินลงทุนท่ัวไป     
ตราสารทุน - 3,471 - 3,000 
รวม 64,807 48,310 - 3,000 
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10. ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 6,318,534 1,358,583 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 46,967 8,577 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 6,337 - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (21) (21) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 89 89 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (4,042) (28) 
   ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย   
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (176,823) (33,110) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า (14,783) - 
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ   

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 6,176,258 1,334,090 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้
เป็นราคาทุนของโครงการจาํนวน 0.1 ลา้นบาท และ 0.3 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้า
ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 17 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2557: 16 ลา้นบาท) 

 บริษัทย่อยบางแห่งได้นําอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ  วนัท่ี             
31 มีนาคม 2558 จาํนวน 102 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 111 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

11. สิทธิการเช่า 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จาํนวน 
89 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 96 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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12. ค่าความนิยม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม              
 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย:   
บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั 230 230 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) 1,152 1,152 
บริษทัอ่ืน ๆ 5 5 
รวม 1,387 1,387 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,152) (1,152) 
สุทธิ 235 235 

13. เงินเบิกเกนิบัญชี/เงนิกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวจากธนาคาร 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารของกลุ่มบริษัทบางส่วนคํ้ าประกันโดย        
สินคา้คงเหลือและคํ้ าประกนัโดยบริษทัฯ หนังสือคํ้ าประกนั เลตเตอร์ออฟเครดิต หรืออยู่ภายใต้
เง่ือนไขว่ากลุ่มบริษทัจะไม่นาํสินทรัพยไ์ปก่อภาระผกูพนั 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯมีเง่ือนไขว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่นาํสินทรัพยไ์ปก่อภาระผูกพนั 
(Negative pledge) และเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อยคํ้ าประกนัโดยการจาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดิน 
อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานบางส่วนของบริษทัยอ่ย คํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย และสัญญา
ของบริษทัฯใหไ้วต่้อธนาคารวา่จะไม่นาํสินทรัพยข์องบริษทัฯไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 

 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้
การให้กูย้ืมแก่บริษทัในเครือ และมีขอ้กาํหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุน้หลกัและการรักษา
อตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา 
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14. ภาษเีงนิได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 6,045 10,036 - - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว 116 (6,508) 332 316 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไร
ขาดทุน 6,161 3,528 332 316 

15. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

16. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

16.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ก. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 11 ลา้นบาท 0.1 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 4.1 ลา้นเรนมินบิจีน รวมเป็นเงินประมาณ 36 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2557: 21 ลา้นบาท 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 1.8 ลา้นเรนมินบิจีน รวมเป็นเงินประมาณ 44 
ล้านบาท) ท่ี เก่ียวข้องกับการซ้ือท่ีดิน  ก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจักรจาก
บุคคลภายนอก 

ข. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ
ในบริษัทย่อยและการร่วมค้าเป็นจํานวนเงิน  99 ล้านบาท  และ 90 ล้านบาท  ตามลําดับ                     
(31 ธนัวาคม 2557: ภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระในบริษทัยอ่ย 207 
ลา้นบาท) 

16.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พ้ืนท่ีในอาคารและอุปกรณ์และ
สญัญาบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี 
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 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา
บริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระ 
ณ วนัท่ี          

31 มีนาคม 2558 
ณ วนัท่ี          

31 ธนัวาคม 2557 
ภายใน 1 ปี 61 37 
มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 84 64 
มากกว่า 5 ปี 22 25 

16.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดท้าํสญัญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค “Technical Assistant Agreement” กบั
บริษัทในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศเยอรมนี โดยภายใต้เง่ือนไขตามสัญญา บริษัทย่อยต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายสินคา้บางชนิด โดยสัญญาฉบบัแรกมีอายสุัญญา   
1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสัญญา และสญัญาฉบบัสองมีผลบงัคบัถึงปี 2560 บริษทั
ย่อยอีกแห่งหน่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเพ่ือจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้กบับริษทัสองแห่งในประเทศญ่ีปุ่น โดยตาม
ข้อตกลงบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละท่ีตกลงกันต่อยอดขายสินค้าบางชนิด 
ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคา้ดงักล่าว นอกจากน้ี บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไดท้าํ
สัญญาช่วยบริหารจดัการ (Management Assistant Agreement) กบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น 
โดยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญาดงักล่าวในอตัราคงท่ี รวมทั้งค่าตอบแทนอ่ืนตามท่ีระบุในสญัญา 
สญัญาช่วยบริหารจดัการมีระยะเวลา 1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสญัญา 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาขา้งตน้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 8 ลา้นบาท 

16.4 การคํา้ประกนั 

ก. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่
บริษทัย่อยในต่างประเทศในวงเงิน 30 ลา้นเรนมินบิจีน และบริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือใหแ้ก่บริษทัร่วมในประเทศในวงเงิน 100 ลา้นบาท  

ข. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัย่อยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ให้แก่บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 13 ลา้นริงกิตมาเลเซีย และ 9 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย ตามลาํดับ (31 ธันวาคม 2557: 13 ล้านริงกิตมาเลเซีย และ 10 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
ตามลาํดบั) 
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ค. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดย
ธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจาํนวน 64 ล้านบาท และ 0.2 ล้านริงกิตมาเลเซีย                
ซ่ึ งเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท                     
ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัเพ่ือคํ้าประกนัการปฏิบติังานตามสญัญาจาํนวน 35 ลา้นบาท 
เพ่ือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆจาํนวน 29 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย  

ง. บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเครือข่ายธนกิจเพ่ือผูข้ายกบั
ธนาคารแห่งหน่ึงในฐานะผูค้า้รายใหญ่ (Sponsor) เพ่ือคํ้าประกนัสินเช่ือในการจดัซ้ือวตัถุดิบ
และสินคา้ให้กบัผูข้ายสินคา้ให้กบับริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าว สินเช่ือดงักล่าวมีวงเงิน 200 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มี
ภาระคํ้าประกนัภายใตส้ญัญาขา้งตน้ 

16.5 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Agreements) 

 บริษทัฯมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารดงัต่อไปน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

มูลค่าตามสญัญา อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัท่ีครบกาํหนดของสญัญา 
(ลา้นบาท) (ต่อปี) (ต่อปี)  

85 FDR บวกร้อยละ 3.3 คงท่ีร้อยละ 5.65 30 ธนัวาคม 2558 
95 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.33 30 ธนัวาคม 2558 

117 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.98 30 ธนัวาคม 2558 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

มูลค่าตามสญัญา อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัท่ีครบกาํหนดของสญัญา 
(ลา้นบาท) (ต่อปี) (ต่อปี)  

112 FDR บวกร้อยละ 3.3 คงท่ีร้อยละ 5.65 30 ธนัวาคม 2558 
127 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.33 30 ธนัวาคม 2558 
147 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.98 30 ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นจาํนวนเงินประมาณ 1.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 1.9 ลา้นบาท) 
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16.6 สัญญาซ้ือขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 
 จาํนวน จาํนวน อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัท่ีครบกาํหนด 

สกลุเงิน ท่ีซ้ือ ท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย ตามสญัญา 
 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 4.7 - 32.50 - 32.75 สิงหาคม -          
กนัยายน 2558 

17. คดฟ้ีองร้อง 

 ในปลายปี 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 60 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง 
เน่ืองจากการละเมิดลิขสิทธ์ิเก่ียวกบัขอ้มูลแผนท่ีนาํทางเป็นจาํนวนเงินประมาณ 450 ลา้นบาท และใน
ปี 2555 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องในคดีอาญาจากกรณีเดียวกนั ซ่ึงในเดือนมกราคม 2556 ศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง (“ศาลทรัพยสิ์นฯ”) ไดมี้คาํพิพากษาให้ยกฟ้อง
คดีอาญาดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ฝ่ายโจทกไ์ดย้ืน่ฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา ต่อมาในเดือนตุลาคมปี 2557 
ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาตดัสินให้บริษทัย่อยดงักล่าวชนะคดี คดีอาญาจึงเป็นอนัส้ินสุด ในส่วนของ
คดีแพ่ง ศาลทรัพยสิ์นฯ ไดมี้คาํพิพากษาตดัสินใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าวแพค้ดีและใหบ้ริษทัยอ่ยดงักล่าว
จ่ายค่าชดเชยจาํนวนประมาณ 1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 นบัจากวนัฟ้องจนกว่าจะ
ชาํระให้แก่โจทก์เสร็จส้ิน โดยฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการพิจารณายื่นอุทธรณ์ต่อไป นอกจากน้ี 
ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยดงักล่าวไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวอาจจะทาํให้เกิดผลเสียหายไม่เกิน
จาํนวนเงินท่ีศาลทรัพยสิ์นฯ ตดัสิน บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงบนัทึกประมาณการหน้ีสินสาํหรับเงินชดเชย
ค่าเสียหายจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาทในงบการเงินปี 2557 
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18. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตาม
ประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้    
ตราสารหน้ี - 23,000 23,000 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 64,807 - 64,807 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี-หน่วยลงทุนคาํนวณโดยใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุนท่ี
ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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19. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 
และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี: - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 
ส่วนงาน

จาํหน่ายรถยนต ์  
รายการ
ปรับปรุง  

 สาํหรับใชผ้ลิต
ยานยนต ์

และบริการ
ซ่อมรถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558     
รายได้      
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 2,417 1,239 3,656 - 3,656 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 406 5 411 (411) - 
รวมรายได้ 2,823 1,244 4,067 (411) 3,656 

ผลการดําเนินงาน      
กาํไรของส่วนงาน 207 25 232 (134) 98 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 

 
   54 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (46) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     106 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (6) 

กาํไรสําหรับงวด     100 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 
ส่วนงาน

จาํหน่ายรถยนต ์  
รายการ
ปรับปรุง  

 สาํหรับใชผ้ลิต
ยานยนต ์

และบริการซ่อม
รถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557     
รายได้      
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 2,336 1,238 3,574 - 3,574 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 310 5 315 (315) - 
รวมรายได้ 2,646 1,243 3,889 (315) 3,574 

ผลการดําเนินงาน      
กาํไรของส่วนงาน 208 36 244 (81) 163 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     51 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (56) 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     158 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (4) 

กาํไรสําหรับงวด     154 
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20. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ วงเงินจาํนวน 800 ลา้นบาท โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบันและผูล้งทุน     
รายใหญ่ หุน้กูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.34 ต่อปี และมีอาย ุ3 ปี 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท  คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ  32 ล้านบาท  และมีกาํหนดจ่ายในเดือน
พฤษภาคม 2558 

 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อาปิโก พลาสติก จาํกดั (มหาชน) (บริษทั
ยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) มีมติให้ซ้ือหุ้นบริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั จากผูถื้อ
หุน้เดิมซ่ึงไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวของกลุ่ม
บริษทัเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 76 เป็นร้อยละ 100 

21. การอนุมตัิงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2558 


