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 บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้รวมงบการเงินของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากัด (มหาชน) และ             
บริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทัฯ”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบ
การเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมี
สาระส าคญัของกลุ่มบริษทัฯในระหวา่งงวด 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ท่ี
ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                
1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐานการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ี
กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิม
อนุญาตใหกิ้จการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนกไ็ด ้  

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากกลุ่มบริษทัรับรู้รายการ
ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 
โดยใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี 
ฉบับท่ี 27  เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ีเปล่ียนแปลง
หลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐาน
ฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สีย
ในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่ง   
ผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิใน             
การออกเสียงโดยรวมนอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้ง
ใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่ากลุ่มบริษทัฯมีอ านาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน
หรือไม่และจะตอ้งน าบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัท างบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เร่ือง การร่วมการงาน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วน           
ไดเ้สียในการร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการท่ีลงทุนในกิจการใดๆ
ตอ้งพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หาก
กิจการมีการควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็น
การร่วมการงาน (Joint arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดประเภท
ของการร่วมการงานนั้นว่าเป็น การด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือ การร่วมคา้ (Joint 
venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่วมการงาน 
กล่าวคือ หากเป็นการด าเนินงานร่วมกนั ใหกิ้จการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ
ค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการด าเนินงานร่วมกนัตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ใหกิ้จการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนได้
เสียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย หรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 มาตรฐานดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯใชว้ิธีส่วนไดเ้สียในการบนัทึก
เงินลงทุนในการร่วมคา้อยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย 
การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับน้ีจึงไม่มี
ผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
การวดัมูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตาม
ขอ้ก าหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของ
มาตรฐานฉบบัน้ีและใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั  

1.4 นโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เงินสด 674 478 62 62 
เงินฝากธนาคาร 179,582 313,178 6,350 16,404 
รวม 180,256 313,656 6,412 16,466 
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3. เงินลงทุนช่ัวคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
หน่วยลงทุนในกองทุนรวม 283,974 15,289 246,623 6 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2558 2557 2558 2557 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้และบริการ - - 38 262 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ -8 ถึง 15 
ดอกเบ้ียรับ - - 34 38 ร้อยละ 0.01 ถึง 5.10 ต่อปี 
ค่าเช่ารับ - - 1 1 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร

อ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 15 15 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - - 345 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น - - 1 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 3 1 ร้อยละ 1.0 ถึง 5.1 ต่อปี 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 81 60 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 10 ถึง 20 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 1 2 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 1 ถึง 45 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 5 6 ใกลเ้คียงราคาทุน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2558 2557 2558 2557 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม          
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

     

ขายสินคา้และบริการ 52 46 1 1 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา
เฉล่ียร้อยละ 20 ถึง 40 

ค่าเช่ารับ 4 4 - 3 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร
อ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 1 1 1 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ 28 - 28 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 2 - - - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 71 58 43 49 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 1 และร้อยละ 20 ถึง 
60 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2 - - - ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ซ้ือสินคา้และบริการ 168 153 - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 5 และร้อยละ 30 
      

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2558 2557 2558 2557 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้และบริการ - - 159 340 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ -8 ถึง 15 
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 1 16 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา

ร้อยละ 5 
ดอกเบ้ียรับ - - 105 103 ร้อยละ 0.01 ถึง 5.10 ต่อปี 
ค่าเช่ารับ - - 3 3 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร

อ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 49 46 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - - 345 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น - - 6 6 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 7 3 ร้อยละ 1.0 ถึง 5.1 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย - - - 1 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร

อ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 271 208 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 5 ถึง 20 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 12 2 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 1 ถึง 45 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 11 10 ใกลเ้คียงราคาทุน 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2558 2557 2558 2557 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วมและ
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

     

ขายสินคา้และบริการ 151 116 1 1 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา
เฉล่ียร้อยละ 20 ถึง 40 

ค่าเช่ารับ 8 4 - 3 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร
อ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 3 3 3 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ 137 130 134 130 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 7 4 1 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 198 135 126 119 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 1 และร้อยละ 20 ถึง 
60 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 3 - 1 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ซ้ือสินคา้และบริการ 321 321 - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 5 และร้อยละ 30 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 
2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)    
บริษทัยอ่ย - - 314,273 249,822 
บริษทัร่วม 62,458 64,174 22,057 12,431 
การร่วมคา้ 1,036 1,277 137 3 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 1,212 2,297 339 339 

 64,706 67,748 336,806 262,595 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น – กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 26,306 73,144 
บริษทัร่วม 36,634 50,017 21,621 27,875 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 170,233 240,453 56,801 58,755 

 206,867 290,470 104,728 159,774 
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เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 และ 31 ธันวาคม 2557 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

     ก าไร/ขาดทุน   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพ่ิมข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ความสมัพนัธ ์ 2557 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด อตัราแลกเปล่ียน 2558 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น       
บริษทั ดีมาก จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ
ร่วมกนั 

702 2,061 (2,728) (35) - 

รวม  702 2,061 (2,728) (35) - 

เงินกูย้มืระยะสั้น       
บริษทั ดีมาก จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ
ร่วมกนั 

1,211 895 (255) (215) 1,636 

กรรมการของกลุ่มบริษทั  15,902 - (1,251) (2,098) 12,553 
รวม  17,113 895 (1,506) (2,313) 14,189 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปีและถึงก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ก าไร  
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพ่ิมข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ความสมัพนัธ ์ 2557 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด อตัราแลกเปล่ียน 2558 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น       
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 14,000 22,000 (24,000) - 12,000 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จ ากดั บริษทัยอ่ย 29,000 72,000 (83,000) - 18,000 
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัยอ่ย 803 - (203) - 600 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 139,000 434,500 (513,500) - 60,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 29,000 132,400 (125,400) - 36,000 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 192,500 899,600 (804,100) - 288,000 
บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั บริษทัยอ่ย 114,670 104,030 (200,700) - 18,000 
บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่  บริษทัยอ่ย - 64,720 - 7,690 72,410 
   ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (Kunshan Chaitai-Xincheng        
   Precision Forging Co., Ltd.)       
รวม  518,973 1,729,250 (1,750,903) 7,690 505,010 
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(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ก าไร  
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพ่ิมข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ความสมัพนัธ ์ 2557 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด อตัราแลกเปล่ียน 2558 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว       
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 260,000 - (19,000) - 241,000 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จ ากดั บริษทัยอ่ย 35,000 4,000 - - 39,000 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 1,920,000 - (30,000) - 1,890,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 120,000 41,000 - - 161,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 70,000 - (68,000) - 2,000 
บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั บริษทัยอ่ย - 59,770 - - 59,770 
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัยอ่ย 3,000 203 - - 3,203 
บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล  บริษทัยอ่ย 1,000 - (1,000) - - 
   ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั       
บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอิ ลิมิเตด็ บริษทัยอ่ย 84,271 - - 1,961 86,232 
บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่  บริษทัยอ่ย 65,626 - (65,626) - - 
   ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (Kunshan Chaitai-Xincheng        
   Precision Forging Co., Ltd.)       
รวม  2,558,897 104,973 (183,626) 1,961 2,482,205 

เงินกูย้มืระยะสั้น       
บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 9,200 - - - 9,200 
บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 218,000 2,841,400 (2,544,000) - 515,400 
รวม  227,200 2,841,400 (2,544,000) - 524,600 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 7.94 7.73 7.94 7.73 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0.04 0.22 0.04 0.22 
รวม 7.98 7.95 7.98 7.95 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 22.74 23.06 22.74 23.06 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 0.13 0.67 0.13 0.67 
รวม 22.87 23.73 22.87 23.73 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19.6 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและ     
    คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 33,418 48,053 23,249 24,488 
 คา้งช าระ 3 - 12 เดือน - 252 - - 
 คา้งช าระมากกวา่ 12 เดือน 10 4 - 4 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,428 48,309 23,249 24,492 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและ     
    คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 1,690,719 1,754,867 245,666 225,144 
 คา้งช าระ 3 - 12 เดือน 3,527 10,741 343 4,002 
 คา้งช าระมากกวา่ 12 เดือน 6,309 6,284 321 773 

รวม 1,700,555 1,771,892 246,330 229,919 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,622) (9,920) (14) (3,728) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี                   
ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,694,933 1,761,972 246,316 226,191 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,728,361 1,810,281 269,565 250,683 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,454 13,286 11,646 9,266 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 281,190 215,217 
เงินทดรองจ่าย 20,980 16,104 - - 
รายไดค้า้งรับ 10,758 12,233 - 5,132 
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23,339 - 20,348 - 
อ่ืนๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,485 6,153 373 13,620 
อ่ืนๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 25,563 42,099 1,254 1,163 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 88,579 89,875 314,811 244,398 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,816,940 1,900,156 584,376 495,081 

6. สินค้าคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัยอ่ยบางแห่งซ่ึงประกอบธุรกิจตวัแทนจ าหน่ายรถยนตไ์ดจ้  าน าสินคา้
ส าเร็จรูปมูลค่าประมาณ 123 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 82 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากธนาคาร 

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน   
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 
กนัยายน 

2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 

30   
กนัยายน

2558 

31   
ธนัวาคม 

2557 

30   
กนัยายน

2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 46 46 30,700 30,700 398,834 340,224 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 20 20 29,250 29,250 60,787 60,797 
บริษทั มิ้นท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 40 40 151,400 151,400 143,332 164,720 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั จ าหน่ายแม่พิมพ ์ ไทย 49 49 49,587 49,587 41,270 60,241 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายยานพาหนะและ

อะไหล่ 
ไทย 30 30 120,000 120,000 434,117 461,945 

บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 49 49 19,600 19,600 29,480 34,623 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 49 49 98,000 98,000 73,768 81,712 
บริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอี                                

(ถือหุน้โดยบริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอี 
ลิมิเตด็ ร้อยละ 25) 

ผลิตอุปกรณ์ระบบน าทางของ
รถยนต ์

สิงคโปร์ 25 25 76,085 
 
 

76,085 
 
 

79,930 
 
 

75,530 
 
 

รวม     574,622 574,622 1,261,518 1,279,792 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี                 
ตามวธีิราคาทุน 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

 ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 46 46 30,700 30,700 - - 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 20 20 29,250 29,250 7,038 8,325 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั 40 40 151,400 151,400 15,871 - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั 49 49 49,587 49,587 - 1,985 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 30 30 120,000 120,000 99,600 119,880 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 49 49 19,600 19,600 11,722 - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั 49 49 98,000 98,000 - - 

รวม   498,537 498,537 134,231 130,190 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทรับรู้     
ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง            

จากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน 
เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทั 

รับระหวา่งงวด 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 24,663 11,865 - - - - 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 2,751 2,659 - - - - 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั (5,264) (3,402) - - 15,871 - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั (11,187) 2,818 - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ  ากดั 21,977 15,290 - - - - 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 1,533 2,063 - - 11,722 - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ  ากดั (931) (7,200) - - - - 
บริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอี 1,231 - 1,377 - - - 
รวม 34,773 24,093 1,377 - 27,593 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม  

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)                

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริง            

จากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียน 
เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทั 

รับระหวา่งงวด 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 58,610 18,637 - - - - 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 7,028 9,938 - - 7,038 8,325 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั (5,517) (8,138) - - 15,871 - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั (18,971) 10,297 - - - 1,985 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ  ากดั 71,772 82,148 - - 99,600 119,880 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 6,579 8,762 - - 11,722 - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ  ากดั (7,944) (12,086) - - - - 
บริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอี 5,390 - 2,002 - 2,992 - 
รวม 116,947 109,558 2,002 - 137,223 130,190 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 31 30 31 30 31 
 กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ   

บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จ  ากดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 20,000 20,000 
บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั 800 ลา้นบาท 800 ลา้นบาท 100 100 1,164,139 1,164,139 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จ ากดั 20 ลา้นบาท 20 ลา้นบาท 100 100 19,999 19,999 
บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 100 100 10,000 10,000 
บริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จ ากดั 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 จ  ากดั (Kunshan Chaitai- สหรัฐฯ สหรัฐฯ     
   Xincheng Precision Forging Co., Ltd.)       
บริษทั อาปิโก ไอทีเอส จ ากดั 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 60 60 62,175 62,175 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ  ากดั  120 ลา้นบาท 120 ลา้นบาท 100 100 120,000 120,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ  ากดั 65 ลา้นบาท 65 ลา้นบาท 100 100 65,000 65,000 
บริษทั อาปิโก เซ่ียงไฮ ้จ  ากดั 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) จ ากดั 8.25 ลา้นบาท 8.25 ลา้นบาท 51 51 4,208 4,208 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ  ากดั (มหาชน) 500 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท 100 100 1,823,907 1,823,907 
บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จ  ากดั 200 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท 100 100 200,000 200,000 
บริษทั เอ แมค็ชัน่ จ  ากดั 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 51 51 8,100 5,100 
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จ  ากดั - มาเลเซีย 1.5 ลา้นริงกิต 1.5 ลา้นริงกิต 49 49 8,263 8,263 
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)       
บริษทั อาปิโก เทคโนโลย ีจ  ากดั 0.25 ลา้นบาท 0.25 ลา้นบาท 51 51 128 128 
บริษทั เออีอาร์พี จ  ากดั 1.25 ลา้นบาท 1.25 ลา้นบาท 88 88 1,100 1,100 
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   (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 31 30 31 30 31 
 กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ   

บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั 28.5 ลา้นบาท 28.5 ลา้นบาท 76 76 15,675 15,675 
บริษทั โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล                          
ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั                               

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

บริษทั อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จ ากดั 40 ลา้นบาท 40 ลา้นบาท 60 60 24,000 24,000 
บริษทั อาปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ  ากดั 3 ลา้นบาท 3 ลา้นบาท 100 100 3,000 3,000 
รวม     4,050,713 4,047,713 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (1,343,978) (1,341,708) 
สุทธิ     2,706,735 2,706,005 

 บริษทัย่อยทั้งหมดขา้งตน้ไม่ไดจ่้ายเงินปันผลในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั อาปิโก 
สตคัเจอรัล โปรดกัส์ จ ากดั และบริษทั เทนากา ซีเทีย รีซอสเซส จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 341 ลา้นบาท 
และ 0.49 ลา้นริงกิต ตามล าดบั 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการโอนเงินลงทุนทั้งหมด
ในบริษทั พาพาโก (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนของบริษทัฯ และมีมูลค่าตาม
บญัชีเป็นจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท เพื่อแลกเปล่ียนกบัเงินลงทุนในบริษทั เอ แม็คชัน่ จ  ากดั ท่ีถือโดย
บริษทัแห่งหน่ึงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั อาปิโก พลาสติก จ ากดั (มหาชน) (บริษทั
ยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ) มีมติให้ซ้ือหุ้นบริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั จากผูถื้อ
หุ้นเดิมซ่ึงไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวของ
กลุ่มบริษทัเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 76 เป็นร้อยละ 100 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทั เอ แมค็ชัน่ จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ละอยู่
ระหวา่งการช าระบญัชี 

9. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมคา้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน   
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   

30 
กนัยายน 

2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 

30 
กนัยายน 

2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 

30 
กนัยายน 

2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย 
 (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

ไทย 50 50 82,500 60,000 75,107 55,753 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน              
2558 

31 ธนัวาคม     
2557 

 ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 50 50 82,500 60,000 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนใน
การร่วมคา้ในงบการเงินรวมเป็นจ านวนเงิน 3.1 ลา้นบาท (2557: 1.8 ลา้นบาท) 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติใหซ้ื้อหุน้เพิ่มทุนของบริษทั อาปิโก   
โซเดเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนเงิน 90 ลา้นบาท โดยคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิม การเพิ่มทุน
ดงักล่าวเรียกช าระคร้ังแรกร้อยละ 25 ของจ านวนทุนท่ีเพิ่มทั้งหมด ซ่ึงบริษทัฯไดช้ าระเงินเพิ่มทุน
จ านวน 22.5 ลา้นบาท ในเดือนเมษายน 2558  

10. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

เงนิลงทุนเผ่ือขาย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 160,666 160,666 - - 
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าและผลต่าง          

ของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า          
งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

(98,458) 
 
 

(115,827) 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 62,208 44,839 - - 

เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน - 3,471 - 3,000 
รวม 62,208 48,310 - 3,000 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15 
 

11. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 6,318,534 1,358,583 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 194,252 30,691 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 17,098 - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (21) (21) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 346 135 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
   ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (37,886) (20,792) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (531,076) (100,965) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด (6,017) - 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 8,746 8,746 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า   
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 30,993 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 5,994,969 1,276,377 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้
เป็นราคาทุนของโครงการจ านวน 0.3 ลา้นบาท และ 1 ลา้นบาท ตามล าดบั  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้า
ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 13 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2557: 16 ลา้นบาท) 

 บริษัทย่อยบางแห่งได้น าอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี             
30 กนัยายน 2558 จ  านวน 92 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 111 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

12. สิทธิการเช่า 

 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้น าสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 
จ  านวน 82 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 96 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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13. ค่าความนิยม 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม              
 30 กนัยายน 2558 31 ธนัวาคม 2557 

ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย   
บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั 229,368 229,368 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (มหาชน) 1,152,332 1,152,332 
บริษทัอ่ืน ๆ 5,162 5,162 

รวม 1,386,862 1,386,862 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,152,332) (1,152,332) 
สุทธิ 234,530 234,530 

14. เงินเบิกเกนิบัญชี/เงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวจากธนาคาร 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารของกลุ่มบริษัทบางส่วนค ้ าประกันโดย        
สินคา้คงเหลือและค ้ าประกันโดยบริษทัฯ หนังสือค ้ าประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต หรืออยู่ภายใต้
เง่ือนไขวา่กลุ่มบริษทัจะไม่น าสินทรัพยไ์ปก่อภาระผกูพนั 

 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯมีเง่ือนไขว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่น าสินทรัพยไ์ปก่อภาระผกูพนั 
(Negative pledge) และเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษทัย่อยค ้ าประกันโดยการจ าน าสิทธิการเช่าท่ีดิน 
อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงานบางส่วนของบริษทัยอ่ย ค  ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย และสัญญา
ของบริษทัฯใหไ้วต่้อธนาคารวา่จะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 

 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้ก าหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้
การให้กูย้มืแก่บริษทัในเครือ และมีขอ้ก าหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นหลกัและการรักษา
อตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา 

15. หุ้นกู้ 

 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั
และมีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ วงเงินจ านวน 800 ลา้นบาท โดยเสนอขายแก่ผูล้งทุนสถาบันและผูล้งทุน     
รายใหญ่ หุน้กูด้งักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.34 ต่อปี และมีอาย ุ3 ปี ก าหนดช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 
ส่วนเงินตน้หุน้กูมี้ก าหนดช าระในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูท้ ั้งจ  านวน 
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 หุ้นกู้ดังกล่าวมีขอ้ก าหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดเร่ืองการไม่จ าหน่าย     
จ่ายโอนทรัพยสิ์นและการไม่ก่อหลกัประกนั และมีขอ้ก าหนดเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทางการเงินบาง
ประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 หุน้กูมี้รายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ 800,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (1,722) 
หุน้กู ้- สุทธิ 798,278 

16. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 17,765 21,247 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (452) (7,668) (274) (1,245) 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน      
งบก าไรขาดทุน 17,313 13,579 (274) (1,245) 

17. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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18. เงินปันผลจ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 45 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในเดือน
พฤษภาคม 2557 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   
จากผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 64 
ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในเดือนกนัยายน 2557 

เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 32 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในเดือน
พฤษภาคม 2558 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาก
ผลการด าเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 32 ลา้นบาท บริษทัฯได้
จ่ายเงินปันผลในเดือนกนัยายน 2558 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุ่มบริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 4.8 ลา้นบาท และ 1.9 ลา้น
เรนมินบิจีน รวมเป็นเงินประมาณ 16 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 21 ลา้นบาท 0.4 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ และ 1.8 ลา้นเรนมินบิจีน รวมเป็นเงินประมาณ 44 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือท่ีดิน 
ก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัรจากบุคคลภายนอก 

19.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระใน
บริษทัยอ่ยและการร่วมคา้เป็นจ านวนเงิน 89 ลา้นบาท และ 68 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธนัวาคม 2557: 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระในบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 207 ลา้นบาท) 

19.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและอุปกรณ์และ
สัญญาบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี 
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 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
บริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายช าระ 
ณ วนัท่ี               

30 กนัยายน 2558 
ณ วนัท่ี             

31 ธนัวาคม 2557 
ภายใน 1 ปี 61 37 
มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 72 64 
มากกวา่ 5 ปี 17 25 

19.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดท้  าสัญญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค “Technical Assistant Agreement” กบั
บริษัทในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศเยอรมนี โดยภายใต้เง่ือนไขตามสัญญา บริษัทย่อยต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายสินคา้บางชนิด โดยสัญญาฉบบัแรกมีอายุสัญญา   
1 ปี แต่ต่ออายุอัตโนมัติปีต่อปีหลังจากส้ินสุดสัญญา และสัญญาฉบับสองมีผลบังคับถึงปี 2560   
บริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดท้ าขอ้ตกลงเพื่อจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้กบับริษทัสองแห่งในประเทศญ่ีปุ่น โดย
ตามขอ้ตกลงบริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละท่ีตกลงกนัต่อยอดขายสินคา้บางชนิด 
ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคา้ดงักล่าว นอกจากน้ี บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงไดท้  า
สัญญาช่วยบริหารจดัการ (Management Assistant Agreement) กบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น 
โดยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราคงท่ีตามท่ีระบุในสัญญาดงักล่าว รวมทั้งค่าตอบแทนอ่ืนตามท่ีระบุ
ในสญัญา สญัญาช่วยบริหารจดัการมีระยะเวลา 1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสญัญา 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ภายใตส้ัญญาขา้งตน้เป็นจ านวนเงินประมาณ 17 ลา้นบาท (2557: 21 ลา้นบาท) 

19.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัหุ้นกู้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีภาระผูกพนัในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู ้  
และผูแ้ทนผูถื้อหุ้นเป็นรายปีให้กบัแต่ละบริษทัในอตัราร้อยละ 0.004 ของจ านวนเงินตน้คงคา้งของ
หุน้กูท้ ั้งหมดบวกดว้ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราตามท่ีกฎหมายก าหนด  

19.6 การค า้ประกนั 

ก. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่
บริษทัย่อยในต่างประเทศในวงเงิน 30 ลา้นเรนมินบิจีน และบริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือใหแ้ก่บริษทัร่วมในประเทศในวงเงิน 100 ลา้นบาท  
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ข. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัย่อยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ให้แก่บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 12 ลา้นริงกิตมาเลเซีย และ 9 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2557: 13 ล้านริงกิตมาเลเซีย และ 10 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
ตามล าดบั) 

ค. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดย
ธนาคารในนามกลุ่มบริษัทเหลืออยู่เป็นจ านวน 64 ล้านบาท และ 0.2 ล้านริงกิตมาเลเซีย                
ซ่ึ งเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท                       
ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสญัญาจ านวน 35 ลา้นบาท 
เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆจ านวน 29 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย  

ง. บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเครือข่ายธนกิจเพื่อผูข้ายกบั
ธนาคารแห่งหน่ึงในฐานะผูค้า้รายใหญ่ (Sponsor) เพื่อค  ้าประกนัสินเช่ือในการจดัซ้ือวตัถุดิบ
และสินคา้ให้กบัผูข้ายสินคา้ให้กบับริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าว สินเช่ือดงักล่าวมีวงเงิน 200 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มี
ภาระค ้าประกนัภายใตส้ญัญาขา้งตน้ 

19.7 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap Agreements) 

 บริษทัฯมีสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารดงัต่อไปน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
มูลค่าตามสญัญา อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัท่ีครบก าหนดของสญัญา 

(ลา้นบาท) (ต่อปี) (ต่อปี)  
31 FDR บวกร้อยละ 3.3 คงท่ีร้อยละ 5.65 30 ธนัวาคม 2558 
32 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.33 30 ธนัวาคม 2558 
57 MLR ลบร้อยละ 1.75 คงท่ีร้อยละ 5.98 30 ธนัวาคม 2558 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
มูลค่าตามสญัญา อตัราดอกเบ้ียรับ อตัราดอกเบ้ียจ่าย วนัท่ีครบก าหนดของสญัญา 

(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 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีขาดทุนท่ียงัไม่รับรู้จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสญัญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 1.9 ลา้นบาท) 
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19.8 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัท่ีครบก าหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.9 33.25 - 34.20 เมษายน - พฤษภาคม 2559 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัท่ีครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.7 32.50 - 32.75 สิงหาคม - กนัยายน 2558 

20. คดีฟ้องร้อง 

ในปลายปี 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 60 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง 
เน่ืองจากการละเมิดลิขสิทธ์ิเก่ียวกบัขอ้มูลแผนท่ีน าทางเป็นจ านวนเงินประมาณ 450 ลา้นบาท และใน
ปี 2555 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องในคดีอาญาจากกรณีเดียวกนั ซ่ึงในเดือนมกราคม 2556 ศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง (“ศาลทรัพยสิ์นฯ”) ไดมี้ค าพิพากษาให้ยกฟ้อง
คดีอาญาดงักล่าว อยา่งไรกต็าม ฝ่ายโจทกไ์ดย้ืน่ฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา ต่อมาในเดือนตุลาคมปี 2557 
ศาลฎีกาไดมี้ค าพิพากษาตดัสินให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวชนะคดี คดีอาญาจึงเป็นอนัส้ินสุด ในส่วนของ
คดีแพ่ง ศาลทรัพยสิ์นฯไดมี้ค าพิพากษาตดัสินให้บริษทัย่อยดังกล่าวแพค้ดีและให้บริษทัย่อยจ่าย
ค่าชดเชยจ านวนประมาณ 1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 นับจากวนัฟ้องจนกว่าจะ
ช าระให้แก่โจทก์เสร็จส้ิน ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะท าให้เกิด            
ผลเสียหายไม่เกินจ านวนเงินท่ีศาลทรัพยสิ์นฯไดต้ดัสินไว ้บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงบนัทึกประมาณการ
หน้ีสินส าหรับเงินชดเชยค่าเสียหายจ านวนเงิน 1 ล้านบาทในงบการเงินปี 2557 ต่อมาในเดือน
พฤษภาคมปี 2558 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นฯต่อศาลฎีกา จนถึงวนัท่ีใน
รายงานน้ีคดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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21. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีราคาทุน
หรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายติุธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดบัตาม
ประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม 

  
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้    
ตราสารหน้ี - 283,974 283,974 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย    
ตราสารทุน 62,208 - 62,208 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม 

  
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้    
ตราสารหน้ี - 246,623 246,623 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี-หน่วยลงทุนค านวณโดยใช้ราคามูลค่าหน่วยลงทุนท่ี
ประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่าง
งวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี     
30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 
ส่วนงาน

จ าหน่ายรถยนต ์  
รายการ
ปรับปรุง  

 ส าหรับใชผ้ลิต
ยานยนต ์

และบริการ
ซ่อมรถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558     
รายได้      
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 2,382 1,178 3,560 - 3,560 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 320 5 325 (325) - 

รวมรายได้ 2,702 1,183 3,885 (325) 3,560 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 135 25 160 (35) 125 
ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 
   35 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (42) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     118 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (6) 

ก าไรส าหรับงวด     112 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 
ส่วนงาน

จ าหน่ายรถยนต ์  
รายการ
ปรับปรุง  

 ส าหรับใชผ้ลิต
ยานยนต ์

และบริการ
ซ่อมรถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557     
รายได้      
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 2,487 1,416 3,903 - 3,903 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 559 13 572 (572) - 

รวมรายได้ 3,046 1,429 4,475 (572) 3,903 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 95 35 130 (1) 129 
ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 
   22 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (55) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     96 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (4) 

ก าไรส าหรับงวด     92 

      
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 
ส่วนงาน

จ าหน่ายรถยนต ์  
รายการ
ปรับปรุง  

 ส าหรับใชผ้ลิต
ยานยนต ์

และบริการ
ซ่อมรถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558     
รายได้      
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 7,101 3,566 10,667 - 10,667 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,072 16 1,088 (1,088) - 

รวมรายได้ 8,173 3,582 11,755 (1,088) 10,667 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 295 69 364 (75) 289 
ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 
   114 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (133) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     270 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (17) 

ก าไรส าหรับงวด     253 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 
ส่วนงาน

จ าหน่ายรถยนต ์  
รายการ
ปรับปรุง  

 ส าหรับใชผ้ลิต
ยานยนต ์

และบริการ
ซ่อมรถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2557     
รายได้      
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 6,909 4,202 11,111 - 11,111 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 1,165 34 1,199 (1,199) - 

รวมรายได้ 8,074 4,236 12,310 (1,199) 11,111 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 466 98 564 (143) 421 
ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

 
   108 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (162) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     367 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (14) 

ก าไรส าหรับงวด     353 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ในเดือนตุลาคม 2558 บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาโอนหุน้สามญัของบริษทั อาปิโก 
เทคโนโลยี จ  ากดั (บริษทัย่อย) จ านวน 49,000 หุ้นให้แก่บริษทัฯ ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษทัฯในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 100 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 
2558 


