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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย      
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมน้ีได้รวมงบการเงินของบริษทั อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า 
“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีรวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์
เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ี
มีสาระสําคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด ยกเวน้การจดทะเบียนเสร็จส้ินการชาํระบญัชีและจ่าย                
เงินคืนทุนของบริษทั เอ แมค็ชัน่ จาํกดั (บริษทัยอ่ย) และการลงทุนในบริษทั อาปิโก เวนเจอร์ จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีจดทะเบียนจดัตั้งข้ึนใหม่ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่  
รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติั
ทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีนโยบายการบญัชีเพิ่มดงัต่อไปน้ี 

 หุ้นทุนซื้อคืน 
 หุน้สามญัซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนเป็นรายการหกัจากส่วนของผูถื้อหุ้น 

หากราคาขายของหุน้สามญัซ้ือคืนสูงกว่าราคาซ้ือของหุน้สามญัซ้ือคืน บริษทัฯจะรับรู้ผลต่างเขา้บญัชี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัซ้ือคืน และหากราคาขายของหุ้นสามญัซ้ือคืนตํ่ากว่าราคาซ้ือของหุ้นสามญั
ซ้ือคืน บริษทัฯจะนาํผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัซ้ือคืนให้หมดไปก่อน แลว้จึงนาํผลต่าง            
ท่ีเหลืออยูไ่ปหกัจากบญัชีกาํไรสะสม 

2. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 
30 กนัยายน 

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 

เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า     
หน่วยลงทุน - กองทุนเปิดตราสารหน้ี          

- มูลค่ายติุธรรม 209,433 38,120 170,499 - 
เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบกําหนด     
เงินฝากประจาํธนาคารประเภท 12 เดือน 5,259 - - - 
รวมเงินลงทุนชัว่คราว 214,692 38,120 170,499 - 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างกลุ่มบริษทัและกิจการเหล่านั้น ซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2559 2558 2559 2558 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้และบริการ - - 32 38 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ -11 ถึง 10 
ดอกเบ้ียรับ - - 28 34 ร้อยละ 0.01 ถึง 5.10 ต่อปี 
ค่าเช่ารับ - - - 1 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร

อ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 15 15 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายไดอ่ื้น - - 3 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1 3 ร้อยละ 1.0 ถึง 5.1 ต่อปี 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 66 81 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 10 ถึง 20 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 4 1 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 1 ถึง 47 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 5 5 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม       
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

     

ขายสินคา้และบริการ 50 52 - 1 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา
เฉล่ียร้อยละ 20 ถึง 40 

ค่าเช่ารับ 8 4 - - อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร
อ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - 1 - 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ 1 28 - 28 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 1 2 1 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 67 71 44 43 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 2 ถึง 3 และร้อยละ 20 
ถึง 40 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 2 - - ใกลเ้คียงราคาทุน 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 2559 2558 2559 2558 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย (ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)    
ขายสินคา้และบริการ - - 131 159 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ -11 ถึง 15 
ขายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - - 1 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

ร้อยละ 5 
ดอกเบ้ียรับ - - 90 105 ร้อยละ 0.01 ถึง 5.10 ต่อปี 
ค่าเช่ารับ - - 2 3 อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร

อ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 47 49 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 208 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น - - 10 6 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 5 7 ร้อยละ 1.0 ถึง 5.1 ต่อปี 
ซ้ือสินคา้และบริการ - - 236 271 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 5 ถึง 20 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 9 12 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 1 ถึง 47 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 10 11 ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม
และกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 

     

ขายสินคา้และบริการ 155 151 1 1 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา
เฉล่ียร้อยละ 20 ถึง 40 

ค่าเช่ารับ 12 8 - - อตัราใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเช่าในอาคาร
อ่ืนท่ีมีทาํเลท่ีตั้งใกลเ้คียงกนั 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 3 3 3 3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ 99 137 96 134 ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น 11 7 7 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือสินคา้และบริการ 202 198 135 126 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉล่ียร้อยละ 2 ถึง 3 และร้อยละ 20 
ถึง 60 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - 3 - 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
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ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 
2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)    
บริษทัยอ่ย - - 390,006 345,141 
บริษทัร่วม 64,374 60,103 13,226 9,754 
กิจการร่วมคา้ - 696 - 32 
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั                                        

(มีผูถื้อหุน้/กรรมการร่วมกนั) 750 2,846 - 339 

รวม 65,124 63,645 403,232 355,266 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 66,667 41,201 
บริษทัร่วม 48,454 55,001 33,673 27,733 

รวม 48,454 55,001 100,340 68,934 

 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 ยอดคงเหลือของเงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  ณ  วันท่ี                 
30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 และการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมดงักล่าวมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

     กาํไร   
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพิ่มข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ความสัมพนัธ์ 2558 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด อตัราแลกเปล่ียน 2559 

เงินกูย้มืระยะสั้น       
บริษทั ดีมาก จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

โดยมีกรรมการ
ร่วมกนั 

1,686 3,580 (227) (9) 5,030 

กรรมการของกลุ่มบริษทั  12,932 - (2) (69) 12,861 

รวม  14,618 3,580 (229) (78) 17,891 
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 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5 ต่อปีและถึงกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     ขาดทุน  
  ยอดคงเหลือ ณ    ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง ยอดคงเหลือ ณ  
 ลกัษณะ วนัท่ี 31 ธนัวาคม เพ่ิมข้ึน ลดลง จากการแปลงค่า วนัท่ี 30 กนัยายน 
 ความสมัพนัธ์ 2558 ระหวา่งงวด ระหวา่งงวด อตัราแลกเปล่ียน 2559 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น       
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 12,000 14,000 (14,000) - 12,000 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั บริษทัยอ่ย 18,000 45,000 (27,000) - 36,000 
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย 600 - - - 600 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 60,000 60,000 - - 120,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 36,000 - (18,000) - 18,000 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 288,000 970,519 (970,519) - 288,000 
บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั บริษทัยอ่ย 18,000 - (18,000) - - 
บริษทั คุนชาน เจินไต-ซินเชง พรีซิชัน่  บริษทัยอ่ย 71,847 - (71,847) - - 
   ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (Kunshan Chaitai-Xincheng       
   Precision Forging Co., Ltd.)       
รวม  504,447 1,089,519 (1,119,366) - 474,600 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว       
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 250,000 16,000 - - 266,000 
บริษทั เอเบิล มอเตอร์ส จาํกดั บริษทัยอ่ย 87,000 67,000 (98,000) - 56,000 
บริษทั คาซึยา (ประเทศไทย) จาํกดั บริษทัยอ่ย 3,200 - (200) - 3,000 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 215,000 477,381 (685,206) - 7,175 
บริษทั อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 38,700 86,652 (114,787) - 10,565 
บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (มหาชน) บริษทัยอ่ย 1,921,100 - (236,573) - 1,684,527 
บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั บริษทัยอ่ย 42,970 217,716 (260,686) - - 
บริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์ พีทีอี ลิมิเตด็ 

(AAPICO Investment Pte., Ltd.) 
บริษทัยอ่ย 86,267 - - (512) 85,755 

รวม  2,644,237 864,749 (1,395,452) (512) 2,113,022 

เงินกูย้มืระยะสั้น       
บริษทั อาปิโก เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 9,200 600 - - 9,800 
บริษทั อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 252,300 2,483,735 (2,412,154) - 323,881 
บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั  บริษทัยอ่ย - 2,693 - - 2,693 
รวม  261,500 2,487,028 (2,412,154) - 336,374 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 7,261 7,946 7,261 7,946 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 43 44 43 44 
รวม 7,304 7,990 7,304 7,990 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 22,549 22,744 22,549 22,744 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 128 133 128 133 
รวม 22,677 22,877 22,677 22,877 

ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19.5 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30  กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30  กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ     
    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 38,408 42,757 23,647 30,281 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,408 42,757 23,647 30,281 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและ   
    คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,611,297 1,785,210 235,690 241,292 
 คา้งชาํระเกิน 3 - 12 เดือน 314 2,166 31 558 
 คา้งชาํระเกินกวา่ 12 เดือน 4,137 5,881 199 - 

รวม 1,615,748 1,793,257 235,920 241,850 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,880) (5,487) (14) (14) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี                   
ไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,611,868 1,787,770 235,906 241,836 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,650,276 1,830,527 259,553 272,117 
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  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30  กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30  กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ     
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 356,913 306,670 
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,880 7,982 13,217 11,391 
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,517 13,338 - - 
เงินปันผลคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,836 5,727 - 1,772 
รายไดค้า้งรับจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,319 32,647 - - 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,000 7,179 9,455 5,152 
อ่ืน ๆ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,579 14,328 3,370 647 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 68,131 81,201 382,955 325,632 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,718,407 1,911,728 642,508 597,749 

5. สินค้าคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัย่อยบางแห่งไดจ้าํนาํสินคา้สําเร็จรูปมูลค่าประมาณ 316 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2558: 64 ลา้นบาท) เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืจากธนาคาร 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน   
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี                
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 46 46 30,700 30,700 479,252 412,247 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 20 20 29,250 29,250 73,660 64,953 
บริษทั มิ้นท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 40 40 151,400 151,400 136,064 138,684 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั จาํหน่ายแม่พิมพ ์ ไทย 49 49 49,587 49,587 23,304 40,655 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั จาํหน่ายยานพาหนะและอะไหล่ ไทย 30 30 120,000 120,000 433,883 451,600 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 49 49 25,480 19,600 42,217 35,269 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์ ไทย 49 49 147,000 98,000 108,756 68,481 
บริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอี                          

(ถือหุน้โดยบริษทั อาปิโก อินเวสเมนท ์พีทีอี 
ลิมิเตด็ ร้อยละ 25) 

ผลิตอุปกรณ์ระบบนาํทางของ
รถยนต ์

สิงคโปร์ 25 25 76,085 
 
 

76,085 
 
 

88,417 
 
 

81,250 
 
 

รวม     629,502 574,622 1,385,553 1,293,139 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ     

เงินลงทุน 
มูลค่าตามบญัชี              

ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

 ร้อยละ ร้อยละ       
บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 46 46 30,700 30,700 - - 30,700 30,700 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 20 20 29,250 29,250 - - 29,250 29,250 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั 40 40 151,400 151,400 - - 151,400 151,400 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั 49 49 49,587  49,587 - - 49,587  49,587 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 30 30 120,000 120,000 - - 120,000 120,000 
บริษทั เอด็ช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 49 49 25,480 19,600 - - 25,480 19,600 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 49 49 147,000 98,000 - - 147,000 98,000 

รวม   533,417 498,537 - - 553,417 498,537 

 เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้ซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษทัร่วม
ดงัต่อไปน้ี 

- บริษทั เอ็ดช่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกัด  จาํนวน 5.9 ลา้นบาท โดยคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิม     
ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระเงินเพิ่มทุนทั้งจาํนวนในเดือนพฤษภาคม 2559  

- บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จาํกดั จาํนวน 73.5 ลา้นบาท โดยคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิม  
การเพิ่มทุนดงักล่าวเรียกชาํระคร้ังแรกร้อยละ 67 ของจาํนวนทุนท่ีเพิ่มทั้งหมด ซ่ึงบริษทัฯไดช้าํระ
เงินเพิ่มทุนจาํนวน 49 ลา้นบาทในเดือนพฤษภาคม 2559  

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัท ควอนตั้ม อินเวนชั่น พีทีอี (บริษัทร่วมซ่ึงถือหุ้นโดยบริษัทย่อย             
ของบริษทัฯ) ไดจ้ดัตั้งบริษทั พีที ควอนตั้ม อินเวนชัน่ อินโดนีเซีย ในประเทศอินโดนีเซีย โดยบริษทั
ดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และบริษทัร่วมถือหุ้นบริษทัดงักล่าวในสัดส่วน           
ร้อยละ 80 
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6.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษัทร่วมใน          
งบการเงินรวมและบริษทัฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)    
จากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมในระหวา่งงวด 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมใน
ระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทั
รับระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
รับระหวา่งงวด 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 26,792 24,663 - - - - - - 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 4,925 2,751 - - - - - - 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั 875 (5,264) - - - 15,871 - 15,871 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั (5,782) (11,187) - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 33,309 21,977 - - - - - - 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 2,765 1,533 - - - 11,722 - 11,722 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั 4,034 (931) - - - - - - 
บริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอี 8,073 1,231 (2,343) 1,377 920 1,022 - - 
รวม 74,991 34,773 (2,343) 1,377 920 28,615 - 27,593 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)    
จากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมในระหวา่งงวด 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงิน

ลงทุนในบริษทัร่วมใน
ระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทั
รับระหวา่งงวด 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
รับระหวา่งงวด 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั เอเบิล ซาโน่ อินดสัตรีส์  (1996) จาํกดั 81,181 58,610 - - 14,176 - 14,176 - 
บริษทั ซนัโอ อินดสัทรีส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 8,707 7,028 - - - 7,038 - 7,038 
บริษทั ม้ินท ์อาปิโก (ประเทศไทย) จาํกดั (2,379) (5,517) (241) - - 15,871 - 15,871 
บริษทั ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จาํกดั (17,351) (18,971) - - - - - - 
บริษทั ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จาํกดั 57,283 71,772 - - 75,000 99,600 75,000 99,600 
บริษทั เอด็ซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จาํกดั 7,601 6,579 - - 6,533 11,722 6,533 11,722 
บริษทั ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด)์ จาํกดั (8,725) (7,944) - - - - - - 
บริษทั ควอนตั้ม อินเวนชัน่ พีทีอี 10,590 5,390 (522) 2,002 2,901 2,992 - - 
รวม 136,907 116,947 (763) 2,002 98,610 137,223 95,709 134,231 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 30 31 30 31 30 31 
 กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม กนัยายน ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   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 8.1 ลา้นเหรียญ 8.1 ลา้นเหรียญ 100 100 277,426 277,426 
   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 
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 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 - 100 - 8,100 
บริษทั นิวเอร่า เซลส์ จาํกดั - มาเลเซีย 1.5 ลา้นริงกิต 1.5 ลา้นริงกิต 49 49 8,263 8,263 
   (New Era Sales (M) SDN. BHD.)       
บริษทั อาปิโก เทคโนโลย ีจาํกดั 0.25 ลา้นบาท 0.25 ลา้นบาท 100 100 250 250 
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 วีฮีเคิล                    
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 
บริษทั อาปิโก เวนเจอร์ จาํกดั 20 ลา้นบาท - 100 - 20,000 - 
รวม     4,062,735 4,050,835 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (1,336,607) (1,343,977) 
สุทธิ     2,726,128 2,706,858 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั อาปิโก 
สตคัเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั บริษทั เทเนกา ซีเทีย รีซอสเซส จาํกดั และบริษทั นิวเอร่า เซลล ์จาํกดั -
มาเลเซีย เป็นจาํนวนเงิน 200 ลา้นบาท 0.7 ลา้นริงกิต และ 0.2 ลา้นริงกิต ตามลาํดบั (2558: ไม่มี) 

 บริษัท เอ แม็คชั่น จาํกัด ได้จดทะเบียนเสร็จส้ินการชําระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี               
11 มีนาคม 2559 และบริษทัฯไดรั้บเงินคืนทุนในเดือนพฤษภาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั อาปิโก เวนเจอร์ จาํกดั ในประเทศไทย 
โดยบริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท และบริษทัฯถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วน          
ร้อยละ 100 
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8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้ 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีบริษัทฯและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน   
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี           
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 

30 
กนัยายน 

2559 

31 
ธนัวาคม 

2558 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย 
 (ประเทศไทย) จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

ไทย 50 50 82,500 82,500 74,322 74,829 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิราคาทุน 

 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

 ร้อยละ ร้อยละ   
บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั 50 50 82,500 82,500 

8.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในการร่วมคา้ในงบการเงิน
รวมและรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)           
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้         

ในระหวา่งงวด 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้         

ในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั (182) 90 - - - - 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)           
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้         

ในระหวา่งงวด 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
จากเงินลงทุนในการร่วมคา้         

ในระหวา่งงวด เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งงวด 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

บริษทั อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จาํกดั (507) (3,145) - - - - 
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9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม              
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย   
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 160,666 160,666 
ค่าเผือ่การปรับมูลค่าและผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจาก    
การแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (81,588) (84,062) 

 79,078 76,604 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 5,846,695 1,252,446 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 110,862 24,039 
โอนมาจากสินคา้คงเหลือ 61,179 10,079 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นตน้ทุน 212 212 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
   ณ วนัท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (20,883) (947) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (523,143) (100,380) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเพิ่มข้ึนระหวา่งงวด (22,159) (18,000) 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า   
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (37,222) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 5,415,541 1,167,449 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัไดร้วมตน้ทุนการกูย้มืเขา้เป็นราคา
ทุนของงานระหวา่งก่อสร้างจาํนวน 0.2 ลา้นบาท (2558: 0.3 ลา้นบาท) 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้า
ภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 13 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2558: 17 ลา้นบาท) 

 บริษัทย่อยบางแห่งได้นําอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน  มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ  วันท่ี             
30 กันยายน 2559 จาํนวนเงิน 86 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 93 ลา้นบาท) ไปคํ้ าประกันวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

11. สิทธิการเช่า 

 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้นําสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2559 
จาํนวน 82 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 84 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร 

12. ค่าความนิยม 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม              
 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 

ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัยอ่ย:   
 บริษทั อาปิโก อมตะ จาํกดั 229,368 229,368 
 บริษทั อาปิโก ฟอร์จจ้ิง จาํกดั (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. เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกู้ยืมระยะส้ันและระยะยาวจากธนาคาร 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นของบริษทัฯเป็นเงินกู้ท่ีไม่มีหลกัประกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นเงินกู้ท่ีไม่มี
หลกัประกนั ภายใตเ้ง่ือนไขว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่นาํสินทรัพยไ์ปก่อภาระผกูพนั (Negative 
pledge) 

 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทย่อยบางส่วน                 
คํ้ าประกันโดยการจาํนําสินคา้คงเหลือ สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 
หนังสือคํ้าประกนั เลตเตอร์ออฟเครดิต และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯหรือบริษทัย่อย ภายใตเ้ง่ือนไข              
วา่จะไม่นาํสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัไปก่อภาระผกูพนั (Negative pledge) 
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 สัญญาเงินกูย้ืมไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้กาํหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงขอ้ห้ามในการให้กูย้ืม ยกเวน้
การให้กูย้มืแก่บริษทัในเครือ และมีขอ้กาํหนดเร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นหลกัและการรักษา
อตัราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสญัญา 

14.  หุ้นกู้ 

 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดไม่มีประกนั ระบุช่ือผูถื้อ และไม่ดอ้ยสิทธิ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
แก่นกัลงทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

หุน้กูร้ะยะยาว 
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ วนัครบกาํหนด 
30 กนัยายน  

2559 
31 ธนัวาคม 

2558 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2558 ร้อยละ 4.34 ต่อปี 3 ปี 29 เมษายน 2561 800,000 800,000 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 ร้อยละ 3.10 ต่อปี 3 ปี 11 มิถุนายน 2562 300,000 - 

รวมหุน้กู ้- ราคาตามมูลค่า 1,100,000 800,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (1,456) (1,556) 

หุน้กู ้- สุทธิ  1,098,544 798,444 

หุ้นกูด้งักล่าวมีขอ้กาํหนดว่าดว้ยหนา้ท่ีของผูอ้อกหุ้นกู ้ซ่ึงรวมถึงขอ้กาํหนดเร่ืองการไม่จาํหน่ายจ่าย
โอนทรัพยสิ์นท่ีจาํเป็นตอ้งใช้หรือดาํรงไวเ้พื่อการประกอบธุรกิจ การไม่ก่อหลกัประกัน และมี
ขอ้กาํหนดเร่ืองการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ ณ วนัส้ินงวดบญัชีรายไตรมาส 

15. หุ้นทุนซื้อคืน 

เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการหุน้ทุนซ้ือคืนเพื่อการ
บริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 150 ลา้นบาท โดยหุน้สามญัท่ีจะซ้ือคืนมีจาํนวนไม่เกิน 14.5 ลา้นหุน้ 
(มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจาํหน่ายแลว้ของบริษทัฯ 
โดยบริษทัฯจะดาํเนินการซ้ือหุ้นคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีกาํหนดระยะเวลาตั้งแต่
วนัท่ี 15 มีนาคม 2559 ถึงวนัท่ี 14 กันยายน 2559 และจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณากาํหนดวนัจาํหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนภายใน 6 เดือน แต่ไม่
เกิน 3 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือหุ้นคืนเสร็จส้ิน โดยหุ้นซ้ือคืนดงักล่าวไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผู ้
ถือหุน้ รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

จนถึงวนัครบกาํหนดระยะเวลาในการซ้ือหุ้นคืน บริษทัฯไดซ้ื้อคืนหุ้นสามญัภายใตโ้ครงการดงักล่าว
เป็นจาํนวน 6,007,700 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ รวมเป็นมูลค่าประมาณ 
76 ลา้นบาท พร้อมกนัน้ีบริษทัฯไดจ้ดัสรรกาํไรสะสมไวเ้ป็นสาํรองหุน้ทุนซ้ือคืนดว้ยจาํนวนเดียวกนั  
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16. ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 8,003 6,476 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว (35) (394) - (307) 

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ทีแ่สดง
อยู่ในงบกําไรขาดทุน 7,968 6,082 - (307) 

     

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 21,288 17,765 - - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราว 152 (452) - (274) 

ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ทีแ่สดง
อยู่ในงบกําไรขาดทุน 21,440 17,313 - (274) 
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17. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวดสุทธิจาก
หุน้สามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ ดงัน้ี 

(หน่วย:  พนับาท/พนัหุน้) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 130,682 105,663 16,420 47,340 
     

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 322,584 322,584 322,584 322,584 

ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (4,345) - (4,345) - 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 318,239 322,584 318,239 322,584 
     

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.41 0.33 0.05 0.15 

 (หน่วย:  พนับาท/พนัหุน้) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 400,163 234,631 347,565 171,361 
     

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 322,584 322,584 322,584 322,584 
ผลกระทบจากหุน้ทุนซ้ือคืน (1,834) - (1,834) - 

จาํนวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 320,750 322,584 320,750 322,584 
     

กําไรต่อหุ้น (บาท) 1.25 0.73 1.08 0.53 

18. เงินปันผลจ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 64 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในเดือน
พฤษภาคม 2559 

 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการดาํเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.33 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 105 
ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในเดือนกนัยายน 2559 
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 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 32 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในเดือน
พฤษภาคม 2558 

 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการดาํเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 32 
ลา้นบาท บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลในเดือนกนัยายน 2558 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงินประมาณ 8  
ลา้นบาท และ 1.3 ลา้นเรนมินบิจีน รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 15 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 5.4 
ลา้นบาท และ 1.5 ลา้นเรนมินบิจีน รวมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 14 ลา้นบาท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
ท่ีดิน ก่อสร้างอาคารโรงงานและการซ้ือเคร่ืองจกัรจากบุคคลภายนอก 

19.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับเงินลงทุนระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระใน
บริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เป็นจาํนวนเงิน 89 ลา้นบาท 25 ลา้นบาท และ 68 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั (31 ธนัวาคม 2558: กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ
ในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้เป็นจาํนวนเงิน 89 ลา้นบาท และ 68 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

19.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

 กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน อาคาร พื้นท่ีในอาคาร อุปกรณ์
และยานพาหนะ และสญัญาบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา
บริการท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

จ่ายชาํระ 
ณ วนัท่ี           

30 กนัยายน 2559 
ณ วนัท่ี          

31 ธนัวาคม 2558 
ภายใน 1 ปี 46 67 
มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 81 74 
มากกวา่ 5 ปี 46 26 
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19.4 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 

 บริษทัย่อยสองแห่งไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค (Technical Assistance Agreement) 
กบับริษทัในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศเยอรมนี โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัย่อยตอ้งจ่าย
ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญาต่อยอดขายสินคา้บางชนิด โดยสัญญาฉบบัหน่ึงมีอายสุัญญา   
1 ปี แต่ต่ออายอุตัโนมติัปีต่อปีหลงัจากส้ินสุดสัญญา และสัญญาอีกฉบบัมีผลบงัคบัถึงปี 2560 บริษทั
ย่อยอีกแห่งหน่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเพื่อจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้กบับริษทัสองแห่งในประเทศญ่ีปุ่น โดยตาม
ขอ้ตกลงบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละท่ีตกลงกันต่อยอดขายสินค้าบางชนิด 
ขอ้ตกลงน้ีมีผลบงัคบัตลอดระยะเวลาท่ีขายสินคา้ดงักล่าว 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กลุ่มบริษทัมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ภายใตส้ญัญาขา้งตน้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 20 ลา้นบาท (2558: 17 ลา้นบาท) 

19.5 การคํา้ประกัน 

ก. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือให้แก่
บริษทัย่อยในต่างประเทศในวงเงิน 10 ลา้นเรนมินบิจีน และบริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือใหแ้ก่บริษทัร่วมในประเทศในวงเงิน 100 ลา้นบาท  

ข. ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษทัย่อยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ
ให้แก่บริษทัย่อยอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศในวงเงิน 11 ลา้นริงกิตมาเลเซีย และ 8 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2558: 12 ล้านริงกิตมาเลเซีย และ 9 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
ตามลาํดบั) 

ค. ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 กลุ่มบริษทัมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามกลุ่ม
บริษทัเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 54 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (31 ธนัวาคม 2558: 65 
ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัการปฏิบติังาน
ตามสัญญาจาํนวนเงิน 24 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 35 ลา้นบาท) เพื่อค ํ้ าประกันการใช้
ไฟฟ้าและอ่ืนๆจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (31 ธนัวาคม 2558: 30 ลา้น
บาท และ 0.2 ลา้นริงกิตมาเลเซีย) 

ง. บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสินเช่ือเครือข่ายธนกิจเพื่อผูข้ายกบั
ธนาคารแห่งหน่ึงในฐานะผูค้า้รายใหญ่ (Sponsor) เพื่อค ํ้าประกนัสินเช่ือในการจดัซ้ือวตัถุดิบ
และสินคา้ให้กบัผูข้ายสินคา้ให้กบับริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าว สินเช่ือดงักล่าวมีวงเงิน 200 
ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่มี
ภาระคํ้าประกนัภายใตส้ญัญาขา้งตน้ 
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19.6 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัท่ีครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 35.08 กนัยายน 2560 
    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
สกลุเงิน จาํนวนท่ีขาย อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา วนัท่ีครบกาํหนดตามสญัญา 

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

19.7 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

บริษทัย่อยในประเทศจีนจ่ายเงินสมทบประกันสังคมและสวสัดิการลูกจา้งโดยคาํนวณจากอตัรา
เงินเดือนขั้นตํ่าท่ีกาํหนดโดยส่วนงานประกันสังคมและสวสัดิการของมณฑลท่ีบริษัทย่อยตั้งอยู ่
อยา่งไรก็ตาม ตามขอ้กาํหนดของรัฐบาลกลางในเร่ืองดงักล่าว บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายเงินสมทบท่ีคิดจาก
เงินเดือนจริงหากเงินเดือนจริงอยู่ระหว่างอตัราเงินเดือนขั้นตํ่าและขั้นสูงสุดท่ีกาํหนดไว  ้ดังนั้ น       
บริษทัย่อยอาจถูกประเมินเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการของประเทศจีน ซ่ึงฝ่าย
บริหารของบริษทัย่อยไดป้ระเมินเงินสมทบท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มเติมหากถูกประเมิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2.7 ลา้นเรนมินบิจีน (31 ธันวาคม 2558: ไม่เกิน 2.3 ลา้นเรนมินบิจีน) 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าไดป้ฏิบติัเช่นเดียวกบับริษทัต่างชาติอ่ืนท่ีตั้งอยู่ใน
มลฑลเดียวกนัและมีความเป็นไปไดต้ ํ่าท่ีจะถูกประเมิน 

20. คดีฟ้องร้อง 

ในปลายปี 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 60 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง 
เน่ืองจากการละเมิดลิขสิทธ์ิเก่ียวกบัขอ้มูลแผนท่ีนาํทางเป็นจาํนวนเงินประมาณ 450 ลา้นบาท และใน
ปี 2555 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องในคดีอาญาจากกรณีเดียวกนั ซ่ึงในเดือนมกราคม 2556 ศาล
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหว่างประเทศกลาง (“ศาลทรัพยสิ์นฯ”) ไดมี้คาํพิพากษาให้ยกฟ้อง
คดีอาญาดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายโจทก์ไดย้ื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา ซ่ึงในเดือนตุลาคมปี 2557 
ศาลฎีกาไดมี้คาํพิพากษาตดัสินให้บริษทัยอ่ยดงักล่าวชนะคดี คดีอาญาจึงเป็นอนัส้ินสุด ในส่วนของ
คดีแพ่ง ศาลทรัพยสิ์นฯไดมี้คาํพิพากษาตดัสินให้บริษทัย่อยดังกล่าวแพค้ดีและให้บริษทัย่อยจ่าย
ค่าชดเชยจาํนวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 นบัจากวนัฟ้องจนกว่าจะ
ชาํระให้แก่โจทก์เสร็จส้ิน ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยไดป้ระเมินและเช่ือว่าคดีดงักล่าวจะทาํให้เกิด            
ผลเสียหายไม่เกินจาํนวนเงินท่ีศาลทรัพยสิ์นฯไดต้ดัสินไว ้บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงบนัทึกประมาณการ
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หน้ีสินสําหรับเงินชดเชยค่าเสียหายจาํนวนเงิน 1 ล้านบาทในงบการเงินปี 2557 ต่อมาในเดือน
พฤษภาคมปี 2558 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาของศาลทรัพยสิ์นฯต่อศาลฎีกา จนถึงวนัท่ีใน
รายงานน้ีคดียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

21. ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

 

30 กนัยายน 
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

    
  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       
ตราสารหน้ี - - 209,433 38,120 209,433 38,120 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย       
ตราสารทุน 79,078 76,604 - - 79,078 76,604 
       

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 

 

30 กนัยายน
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

30 กนัยายน
2559 

31 ธนัวาคม 
2558 

สินทรัพย์ทางการเงนิทีว่ดัมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

    
  

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้       
ตราสารหน้ี - - 170,499 - 170,499 - 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ี - หน่วยลงทุนคาํนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือ
หลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของงวด/ปี 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของกลุ่มบริษทัสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 กนัยายน 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 
ส่วนงาน

จาํหน่ายรถยนต ์  
รายการ
ปรับปรุง  

 สาํหรับใชผ้ลิต
ยานยนต ์

และบริการซ่อม
รถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559     
รายได้      
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 2,158 1,356 3,514 - 3,514 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 263 6 269 (269) - 
รวมรายได้ 2,421 1,362 3,783 (269) 3,514 

ผลการดาํเนินงาน      
กําไรของส่วนงาน 101 24 125 (26) 99 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้     74 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (33) 
กําไรก่อนภาษเีงนิได้     140 
ภาษีเงินได ้     (8) 

กําไรสําหรับงวด     132 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 
ส่วนงาน

จาํหน่ายรถยนต ์  
รายการ
ปรับปรุง  

 สาํหรับใชผ้ลิต
ยานยนต ์

และบริการซ่อม
รถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 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 

ผลการดาํเนินงาน      
กําไรของส่วนงาน 135 25 160 (35) 125 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 

 
   35 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (42) 
กําไรก่อนภาษเีงนิได้     118 
ภาษีเงินได ้     (6) 

กําไรสําหรับงวด     112 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 
สาํหรับใชผ้ลิต 

ส่วนงาน
จาํหน่ายรถยนต์
และบริการซ่อม  

รายการ
ปรับปรุง        

และตดัรายการ  
 ยานยนต ์ รถยนต ์ รวมส่วนงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2559     
รายได้      
รายไดจ้ากการขายใหลู้กคา้ภายนอก 7,046 3,875 10,921 - 10,921 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 987 18 1,005 (1,005) - 

รวมรายได้ 8,033 3,893 11,926 (1,005) 10,921 

ผลการดาํเนินงาน      
กําไรของส่วนงาน 412 81 493 (84) 409 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้     136 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (103) 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้     442 

ภาษีเงินได ้     (21) 

กําไรสําหรับงวด     421 

 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์ 
ส่วนงาน

จาํหน่ายรถยนต ์  
รายการ
ปรับปรุง  

 สาํหรับใชผ้ลิต
ยานยนต ์

และบริการซ่อม
รถยนต ์ รวมส่วนงาน 

และตดัรายการ
ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 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 

ผลการดาํเนินงาน      
กําไรของส่วนงาน 295 69 364 (75) 289 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
และการร่วมคา้ 

 
   114 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (133) 

กําไรก่อนภาษเีงนิได้     270 

ภาษีเงินได ้     (17) 

กําไรสําหรับงวด     253 

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2559 


