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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2559 

1.  ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

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

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างท่ีมีสาระส าคญัของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่  
รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติั
ทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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1.4 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

2. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า     
 หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี              

- มูลค่ายติุธรรม 
136,051 38,120 94,999 - 

เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบก าหนด     
 เงินฝากประจ าธนาคารประเภท 12 เดือน 5,403 - - - 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 141,454 38,120 94,999 - 

3. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้และบริการ - - 52 85 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ -11 
ถึง 6 

ดอกเบ้ียรับ - - 32 36 ร้อยละ 0.01 ถึง 5.05 ต่อปี  
เงินปันผลรับ - - 200 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่ารับ - - 1 1 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าใน

อาคารอ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียง
กนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 16 17 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น - - 3 2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 107 66 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มใน

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 10 
ถึง 30 

ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 5 6 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มใน
อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 20 
ถึง 35 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 2 1 ร้อยละ 0.63 ถึง 5.05 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2559 2558 2559 2558 นโยบายการก าหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 

     

ขายสินคา้และบริการ 51 53 1 - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มใน
อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 20 
ถึง 35 

ค่าเช่ารับ 2 2 - - อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าใน
อาคารอ่ืนท่ีมีท าเลท่ีตั้งใกลเ้คียง
กนั 

เงินปันผลรับ   76 100 75 100 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 1 1 1 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น 7 1 5 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 78 68 50 44 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มใน 

อตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 2  
ถึง 3 และร้อยละ 20 ถึง 55 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
ซ้ือสินคา้และบริการ - 75 - - ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มใน

อตัราร้อยละ 5 ถึง 30 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 4)    
บริษทัยอ่ย - - 373,825 345,141 
บริษทัร่วม 60,916 60,103 11,898 9,754 
กิจการร่วมคา้ - 696 - 32 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 1,089 2,846 339 339 

รวม 62,005 63,645 386,062 355,266 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 76,934 41,201 
บริษทัร่วม 50,923 42,573 37,598 27,733 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 7,271 12,428 - - 

รวม 58,194 55,001 114,532 68,934 
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 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 และ 31 ธันวาคม 2558 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดงักล่าวมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

     ขาดทุน   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพ่ิมข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 มีนาคม 
 ความสมัพนัธ ์ 2558 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด อตัราแลกเปล่ียน 2559 

เงินกูย้มืระยะสั้น       
บริษทั ดีมาก จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ
ร่วมกนั 

1,686 234 - 123 2,043 

กรรมการของกลุ่มบริษทั  12,932 - - 875 13,807 

รวม  14,618 234 - 998 15,850 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปีและถึงก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 
  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ก าไร   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพ่ิมข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 มีนาคม 
 ความสมัพนัธ ์ 2558 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด อตัราแลกเปล่ียน 2559 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น       
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 12,000 - - - 12,000 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จ ากดั บริษทัยอ่ย 18,000 45,000 (45,000) - 18,000 
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัยอ่ย 600 - - - 600 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 60,000 179,700 (179,700) - 60,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 36,000 8,700 (8,700) - 36,000 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 288,000 216,500 (216,500) - 288,000 
บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั บริษทัยอ่ย 18,000 39,000 (39,000) - 18,000 
บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่  บริษทัยอ่ย 71,847 - (71,847) - - 
   ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (Kunshan Chaitai-Xincheng        
   Precision Forging Co., Ltd.)       
รวม  504,447 488,900 (560,747) - 432,600 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว       
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 250,000 - (9,000) - 241,000 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จ ากดั บริษทัยอ่ย 87,000 55,000 - - 142,000 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จ ากดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 1,921,100 - (29,900) - 1,891,200 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 215,000 - (76,300) - 138,700 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 38,700 16,100 - - 54,800 
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จ ากดั บริษทัยอ่ย 3,200 - - - 3,200 
บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์ พีทีอี ลิมิเตด็ 

(AAPICO Investment Pte., Ltd.) 
บริษทัยอ่ย 86,267 - - 1,928 88,195 

บริษทั อาปิโก อมตะ จ ากดั บริษทัยอ่ย 42,970 - (6,250) - 36,720 
รวม  2,644,237 71,100 (121,450) 1,928 2,595,815 
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  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ก าไร   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพ่ิมข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 31 มีนาคม 
 ความสมัพนัธ ์ 2558 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด อตัราแลกเปล่ียน 2559 

เงินกูย้มืระยะสั้น       
บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 9,200 - - - 9,200 
บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 252,300 642,500 (727,000) - 167,800 
รวม  261,500 642,500 (727,000) - 177,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,116 7,545 7,116 7,545 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 43 46 43 46 
รวม 7,159 7,591 7,159 7,591 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18.6 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและ     
    คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 37,510 42,757 46,079 30,281 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,510 42,757 46,079 30,281 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระและ     
    คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 2,100,453 1,785,210 332,454 241,292 
 คา้งช าระเกิน 3 - 12 เดือน 2,256 2,166 216 558 
 คา้งช าระเกินกวา่ 12 เดือน 5,571 5,881 - - 

รวม 2,108,280 1,793,257 332,670 241,850 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,373) (5,487) (14) (14) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี                   
ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 2,102,907 1,787,770 332,656 241,836 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 2,140,417 1,830,527 378,735 272,117 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ     
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 319,845 306,670 
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,797 7,982 11,863 11,391 
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 19,703 13,338 - - 
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,034 5,727 - 1,772 
รายไดค้า้งรับจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 18,321 32,647 - - 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,664 7,179 8,275 5,152 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,917 14,328 1,454 647 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 76,436 81,201 341,437 325,632 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 2,216,853 1,911,728 720,172 597,749 

5. สินค้าคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทย่อยบางแห่งได้จ  าน าสินคา้ส าเร็จรูปมูลค่าประมาณ 29 ลา้นบาท     
(31 ธนัวาคม 2558: 64 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 
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6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน   
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                      
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 46 46 30,700 30,700 451,561 412,247 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 20 20 29,250 29,250 66,857 64,953 
บริษทั มิ้นท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 40 40 151,400 151,400 136,394 138,684 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั จ าหน่ายแม่พิมพ ์ ไทย 49 49 49,587 49,587 29,025 40,655 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ  ากดั จ าหน่ายยานพาหนะและอะไหล่ ไทย 30 30 120,000 120,000 383,320 451,600 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 49 49 19,600 19,600 38,282 35,269 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ  ากดั ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 49 49 98,000 98,000 63,581 68,481 
บริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอี                                

(ถือหุน้โดยบริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอี 
ลิมิเตด็ ร้อยละ 25) 

ผลิตอุปกรณ์ระบบน าทางของ
รถยนต ์

สิงคโปร์ 25 25 76,085 
 
 

76,085 
 
 

80,950 
 
 

81,250 
 
 

รวม     574,622 574,622 1,249,970 1,293,139 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ     

เงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี                

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 31  มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

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

รวม   498,537 498,537 - - 498,537 498,537 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอี (บริษทัร่วมซ่ึงถือหุ้นโดยบริษทัย่อยของ
บริษทัฯ) ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีที ควอนตั้ม อินเวนชัน่ อินโดนีเซีย ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษทัร่วม
ถือหุน้บริษทัดงักล่าวในสดัส่วนร้อยละ 80 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 
 

6.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษัทร่วมใน          
งบการเงินรวมและบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)               
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม           

ในระหวา่งงวด 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัรับ
ระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ
ระหวา่งงวด 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จ ากดั 39,314 16,561 - - - - - - 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 1,904 2,451 - - - - - - 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จ ากดั (2,290) 1,388 - - - - - - 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จ ากดั (11,630) (3,583) - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จ ากดั 6,720 35,024 - - 75,000 99,600 75,000 99,600 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จ ากดั 3,013 4,379 - - - - - - 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จ ากดั (4,900) (2,233) - - - - - - 
บริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอี (1,091) 1,935 1,782 (2,294) 991 - - - 

รวม 31,040 55,922 1,782 (2,294) 75,991 99,600 75,000 99,600 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 31 31 31 31 31 31 
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   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 8.1 ลา้นเหรียญ 8.1 ลา้นเหรียญ 100 100 277,426 277,426 
   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 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 100 100 8,100 8,100 
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   (หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 31 31 31 31 31 
 มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม มีนาคม ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   ร้อยละ ร้อยละ   

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 100 100 250 250 
บริษทั เออีอาร์พี จ  ากดั 1.25 ลา้นบาท 1.25 ลา้นบาท 88 88 1,100 1,100 
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     4,050,835 4,050,835 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (1,343,977) (1,343,977) 
สุทธิ     2,706,858 2,706,858 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั อาปิโก 
สตคัเจอรัล โปรดกัส์ จ ากดั เป็นจ านวนเงิน 200 ลา้นบาท (2558: ไม่มี) 

 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 บริษทั เอ แม็คชัน่ จ  ากดั ไดจ้ดทะเบียนเสร็จการช าระบญัชีกบักระทรวง
พาณิชย ์ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน   
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   

31 
มีนาคม 
2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

31 
มีนาคม 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

31 
มีนาคม 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย 
 (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

ไทย 50 50 82,500 82,500 74,656 74,829 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

31 มีนาคม 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

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

8.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน  
ในการร่วมคา้ในระหวา่งงวด 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้           

ในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จ ากดั 173 1,696 - - - - 

9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม              
 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย   
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 160,666 160,666 
ค่าเผือ่การปรับมูลค่าและผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก          
การแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

(111,724) (84,062) 

 48,942 76,604 
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 5,846,695 1,252,446 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 45,398 7,503 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 16,550 10,999 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 50 50 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
   ณ วนัท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (11,969) (1) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (172,471) (34,296) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด (22,159) (18,000) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า   
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,955) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 5,698,139 1,218,701 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคา
ทุนของงานระหวา่งก่อสร้างจ านวน 0.1 ลา้นบาท (2558: 0.1 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้า
ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 12 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2558: 17 ลา้นบาท) 

 บริษัทย่อยบางแห่งได้น าอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี             
31 มีนาคม 2559 จ  านวนเงิน 98 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 93 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

11. สิทธิการเช่า 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 จ  านวน 
89 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 84 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 
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12. ค่าความนิยม 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม              
 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

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 

13. 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
ของบริษทัฯท่ีใหไ้วต่้อธนาคารวา่จะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 

 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้ก าหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้
การให้กูย้มืแก่บริษทัในเครือ และมีขอ้ก าหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นหลกัและการรักษา
อตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา 

14. 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 
ส่วนเงินตน้ของหุ้นกูมี้ก าหนดช าระในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูท้ ั้งจ  านวน ซ่ึงมีรายละเอียดของ
ยอดคงเหลือ ดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

หุน้กู ้ 800,000 800,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (1,389) (1,556) 
หุน้กู ้- สุทธิ 798,611 798,444 

 หุ้นกู้ดังกล่าวมีขอ้ก าหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผูอ้อกหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงขอ้ก าหนดเร่ืองการไม่จ าหน่าย     
จ่ายโอนทรัพยสิ์นและการไม่ก่อหลกัประกนั และมีขอ้ก าหนดเร่ืองการด ารงอตัราส่วนทางการเงินบาง
ประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส 

15. หุ้นทุนซ้ือคืน 

เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการหุ้นทุนซ้ือคืนเพื่อ
การบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 150 ลา้นบาท โดยหุ้นสามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจ านวนไม่เกิน 14.5 
ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีจ าหน่ายแลว้ของ
บริษทัฯ โดยบริษัทฯจะด าเนินการซ้ือหุ้นคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีก าหนด
ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 ถึงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 และจ าหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายหลงั 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือหุน้คืนเสร็จส้ิน 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯไม่มีการซ้ือหุ้นคืนภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว 

16. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 4,701 6,045 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว 1,352 116 - 332 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุน 6,053 6,161 - 332 
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17. ก าไรต่อหุ้น 

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

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ 5.5 
ล้านบาท 1.3 ล้านเรนมินบิจีน  และ 0.1 ล้านยูโร รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ  15 ล้านบาท                        
(31 ธนัวาคม 2558: 5.4 ลา้นบาท และ 1.5 ลา้นเรนมินบิจีน รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 14 ลา้นบาท) 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีดิน ก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัรจากบุคคลภายนอก 

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัเงินลงทุนระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุน
ท่ียงัไม่เรียกช าระในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้เป็นจ านวนเงิน 89 ลา้นบาท และ 68 ลา้นบาท  

18.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร พื้นท่ีในอาคาร อุปกรณ์
และยานพาหนะ และสญัญาบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
บริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายช าระ 
ณ วนัท่ี             

31 มีนาคม 2559 
ณ วนัท่ี             

31 ธนัวาคม 2558 
ภายใน 1 ปี 59 67 
มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 69 74 
มากกวา่ 5 ปี 22 26 
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18.4 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัย่อยสองแห่งไดท้  าสัญญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค (Technical Assistance Agreement) 
กบับริษทัในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศเยอรมนี โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัย่อยตอ้งจ่าย
ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายสินคา้บางชนิด โดยสัญญาฉบบัหน่ึงมีอายุสัญญา   
1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสัญญา และสัญญาอีกฉบบัมีผลบงัคบัถึงปี 2560 บริษทั
ย่อยอีกแห่งหน่ึงไดท้ าขอ้ตกลงเพื่อจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้กบับริษทัสองแห่งในประเทศญ่ีปุ่น โดยตาม
ขอ้ตกลงบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละท่ีตกลงกันต่อยอดขายสินคา้บางชนิด 
ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคา้ดงักล่าว 

นอกจากน้ี  บริษัทย่อยอีกแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาช่วยบริหารจัดการ (Management Assistance 
Agreement) กบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศญ่ีปุ่น โดยตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามสัญญาดงักล่าวใน
อตัราคงท่ี รวมทั้งค่าตอบแทนอ่ืนตามท่ีระบุในสญัญา สญัญาช่วยบริหารจดัการมีระยะเวลา 1 ปี แต่ต่อ
อายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสญัญา 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ภายใตส้ัญญาขา้งตน้เป็นจ านวนเงินประมาณ 8 ลา้นบาท (2558: 8 ลา้นบาท) 

18.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัหุ้นกู้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่
นายทะเบียนหุ้นกูแ้ละผูแ้ทนผูถื้อหุ้นเป็นรายปีให้กบัแต่ละบริษทัในอตัราร้อยละ 0.004 ของจ านวน
เงินตน้คงคา้งของหุน้กูท้ ั้งหมดบวกดว้ยภาษีมูลค่าเพิ่มในอตัราตามท่ีกฎหมายก าหนด  

18.6 การค า้ประกนั 

ก. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่
บริษทัย่อยในต่างประเทศในวงเงิน 30 ลา้นเรนมินบิจีน และบริษทัฯมีภาระค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือใหแ้ก่บริษทัร่วมในประเทศในวงเงิน 100 ลา้นบาท  

ข. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัย่อยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ให้แก่บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 12 ลา้นริงกิตมาเลเซีย และ 8 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2558: 12 ล้านริงกิตมาเลเซีย และ 9 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
ตามล าดบั) 

ค. ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดย
ธนาคารในนามกลุ่มบริษทัเหลืออยู่เป็นจ านวนเงิน 65 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย                
ซ่ึ งเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท                       
ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาจ านวนเงิน 35 ลา้น
บาท เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆจ านวนเงิน 30 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย  
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ง. บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเครือข่ายธนกิจเพื่อผูข้ายกบั
ธนาคารแห่งหน่ึงในฐานะผูค้า้รายใหญ่ (Sponsor) เพื่อค  ้าประกนัสินเช่ือในการจดัซ้ือวตัถุดิบ
และสินคา้ให้กบัผูข้ายสินคา้ให้กบับริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าว สินเช่ือดงักล่าวมีวงเงิน 200 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มี
ภาระค ้าประกนัภายใตส้ญัญาขา้งตน้ 

18.7 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

สกลุเงิน จ านวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา วนัท่ีครบก าหนดตามสญัญา 
 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.9 33.25 - 34.20 เมษายน - พฤษภาคม 2559 

18.8 หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

บริษทัย่อยในประเทศจีนจ่ายเงินสมทบประกันสังคมและสวสัดิการลูกจา้งโดยค านวณจากอตัรา
เงินเดือนขั้นต ่าท่ีก าหนดโดยส่วนงานประกันสังคมและสวสัดิการของมณฑลท่ีบริษัทย่อยตั้งอยู ่
อยา่งไรก็ตาม ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลกลางในเร่ืองดงักล่าว บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายเงินสมทบท่ีคิดจาก
เงินเดือนจริงหากเงินเดือนจริงอยู่ระหว่างอตัราเงินเดือนขั้นต ่าและขั้นสูงสุดท่ีก าหนดไว ้ดังนั้ น       
บริษทัย่อยอาจถูกประเมินเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการของประเทศจีน ซ่ึงฝ่าย
บริหารของบริษทัย่อยไดป้ระเมินเงินสมทบท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มเติมหากถูกประเมิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1.7 ลา้นเรนมินบิจีน (31 ธันวาคม 2558: ไม่เกิน 2.3 ลา้นเรนมินบิจีน) 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าไดป้ฏิบติัเช่นเดียวกบับริษทัต่างชาติอ่ืนท่ีตั้งอยู่ใน
มลฑลเดียวกนัและมีความเป็นไปไดต้  ่าท่ีจะถูกประเมิน 
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19. คดีฟ้องร้อง 

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

20. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

    
  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       
ตราสารหน้ี - - 136,051 38,120 136,051 38,120 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
ตราสารทุน 48,942 76,604 - - 48,942 76,604 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 มีนาคม 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

    
  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้       
ตราสารหน้ี - - 94,999 - 94,999 - 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี - หน่วยลงทุนค านวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือ
หลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวด/ปี 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

21. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 
และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 
ส่วนงาน

จ าหน่ายรถยนต ์  
รายการ
ปรับปรุง  

 ส าหรับใชผ้ลิต
ยานยนต ์

และบริการ
ซ่อมรถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2559     
รายได้      
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 2,623 1,195 3,818 - 3,818 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 432 6 438 (438) - 
รวมรายได้ 3,055 1,201 4,256 (438) 3,818 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 237 28 265 (98) 167 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 

 
   31 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (36) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     162 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (6) 

ก าไรส าหรับงวด     156 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 
ส่วนงาน

จ าหน่ายรถยนต ์  
รายการ
ปรับปรุง  

 ส าหรับใชผ้ลิต
ยานยนต ์

และบริการซ่อม
รถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 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 

ผลการด าเนินงาน      
ก าไรของส่วนงาน 207 25 232 (134) 98 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 

 

   

 
54 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     
(46) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้     106 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     
(6) 

ก าไรส าหรับงวด     
100 

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 ก. เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงิน
ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 64.5 ลา้นบาท และมีก าหนดจ่ายในเดือนพฤษภาคม 
2559 

 ข. การอนุมติัการเพิ่มทุนของบริษทัร่วมของบริษทัฯโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทย
แลนด)์ จ ากดั มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจ านวน 150 ลา้นบาท โดยบริษทัฯจะเพิ่มเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมดงักล่าวจ านวนเงิน 73.5 ลา้นบาท เพื่อคงสัดส่วนเงินลงทุนเท่าเดิมท่ี ร้อยละ 49 
โดยบริษทัร่วมไดเ้รียกช าระค่าหุน้เบ้ืองตน้ร้อยละ 67 

  - เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษัท เอ็ดช่า อาปิโก      
ออโตโมทีฟ จ ากัด มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจ านวน 12 ลา้นบาท โดยบริษัทฯจะเพิ่มเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวจ านวนเงิน 5.9 ลา้นบาท เพื่อคงสัดส่วนเงินลงทุนเท่าเดิมท่ี 
ร้อยละ 49 โดยบริษทัร่วมไดเ้รียกช าระค่าหุน้แลว้ทั้งจ  านวน 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
2559 


