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บริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษัท
ฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ             งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปีท่ีนําเสนอคร้ังล่าสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผู้ใช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                     
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้ 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ได้รวมงบการเงินของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซ่ึงต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และได้จัดทําข้ึนโดยใช้
หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษัทท่ีมีสาระสําคัญในระหว่างงวด ยกเว้นการซ้ือส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อํานาจควบคุมของบริษัทย่อยของบริษัทฯ และการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการลงทุนใน
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นท่ีถือโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามท่ีกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.2 
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1.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน                     
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซ่ึงมีผล
บังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือ
ปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหา เท่า
เทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและ
คําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                     
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษัท 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญและวิธีการคํานวณเช่นเดียวกับท่ีใช้
ในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

2. เงินลงทุนชั่วคราว 
(หนว่ย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า  
หน่วยลงทุน (กองทุนเปิดตราสารหนี้)     

- มูลค่ายุติธรรม 62,569 202,463 22,500 161,424 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกําหนด    
เงินฝากประจําธนาคารประเภท 12 เดือน - 5,136 - - 
รวม 62,569 207,599 22,500 161,424 
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

3.1 รายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวด โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการ
ค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย                                                         
(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

 

ขายสินค้าและบริการ - - 37 47 ใกล้เคียงราคาที่ขายให้
บุคคลภายนอก 

เงินปันผลรับ - - - 8 ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ - - 32 30 ร้อยละ 4.03 ถึง 4.39 ต่อปี
ค่าเช่ารับ - - - 1 อัตราใกล้เคียงกับพื้นที่เช่าในอาคาร

อื่นทีมี่ทําเลที่ต้ังใกล้เคียงกัน 
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ - - 16 16 ใกล้เคียงราคาทุน
รายได้อื่น - - 5 4 ใกล้เคียงราคาทุน
ซ้ือสินค้าและบริการ - - 41 63 ต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉลี่ยร้อยละ 3 ถึง 16 
ค่าใช้จ่ายอื่น - - 3 2 ใกล้เคียงราคาทุน
ดอกเบี้ยจ่าย - - 3 2 ร้อยละ 0.05 ถึง 4.39 ต่อปี
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า  
ขายสินค้าและบริการ 50 54 - - ต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉลี่ยร้อยละ 20 ถงึ 57 
เงินปันผลรับ 42 22 42 21 ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ 22 - - - ร้อยละ 4.32 และ 20 ต่อปี
ค่าเช่ารับ 2 2 - - อัตราใกล้เคียงกับพื้นที่เช่าในอาคาร

อื่นทีมี่ทําเลที่ต้ังใกล้เคียงกัน 
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ 2 2 2 2 ใกล้เคียงราคาทุน
รายได้อื่น 3 3 1 1 ใกล้เคียงราคาทุน
ซ้ือสินค้าและบริการ 61 57 45 41 ต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉลี่ยร้อยละ 2 ถึง 3 และร้อยละ      
10 ถึง 45 
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 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน

 2560 2559 2560 2559 นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย                                                         
(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

 

ขายสินค้าและบริการ - - 82 99 ใกล้เคียงราคาที่ขายให้
บุคคลภายนอก 

เงินปันผลรับ - - 200 208 ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ - - 58 62 ร้อยละ 4.03 ถึง 4.39 ต่อปี
ค่าเช่ารับ - - 1 2 อัตราใกล้เคียงกับพื้นที่เช่าในอาคาร

อื่นทีมี่ทําเลที่ต้ังใกล้เคียงกัน 
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ - - 31 32 ใกล้เคียงราคาทุน
รายได้อื่น - - 10 7 ใกล้เคียงราคาทุน
ซ้ือสินค้าและบริการ - - 89 170 ต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉลี่ยร้อยละ 3 ถึง 16 
ซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ ์ - - 2 5 ต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉลี่ยร้อยละ 1 ถึง 35 
ค่าใช้จ่ายอื่น - - 5 5 ใกล้เคียงราคาทุน
ดอกเบี้ยจ่าย - - 7 4 ร้อยละ 0.05 ถึง 4.39 ต่อปี
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า  
ขายสินค้าและบริการ 105 105 - 1 ต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉลี่ยร้อยละ 20 ถงึ 57 
เงินปันผลรับ 118 98 117 96 ตามที่ประกาศจ่าย
ดอกเบี้ยรับ 22 - - - ร้อยละ 4.35 และ 20 ต่อปี
ค่าเช่ารับ 4 4 - - อัตราใกล้เคียงกับพื้นที่เช่าในอาคาร

อื่นทีมี่ทําเลที่ต้ังใกล้เคียงกัน 
ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ 3 3 3 3 ใกล้เคียงราคาทุน
รายได้อื่น 4 10 2 6 ใกล้เคียงราคาทุน
ซ้ือสินค้าและบริการ 140 135 97 91 ต้นทุนบวกกําไรส่วนเพิ่มในอตัรา

เฉลี่ยร้อยละ 2 ถึง 3 และร้อยละ     
10 ถึง 45 
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3.2 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 
2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 4)   
บริษัทย่อย - - 474,052 419,808
บริษัทร่วม 44,522 41,485 4,588 3,513
การร่วมค้า - 13 - -
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน) 789 750 - - 

รวม 45,311 42,248 478,640 423,321 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
บริษัทย่อย - - 39,838 38,170
บริษัทร่วม 66,266 43,361 46,006 26,105 

รวม 66,266 43,361 85,844 64,275 

3.3 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2560 และ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
บริษัทย่อย - - 401,400 378,600 

รวม - - 401,400 378,600 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
บริษัทย่อย - - 3,736,285 2,121,346
บริษัทร่วม 1,712,652 - 14,000 - 

รวม 1,712,652 - 3,750,285 2,121,346 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
บริษัทย่อย - - 468,368 421,140
บริษัทที่เก่ียวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน) 11,086 4,794 - - 

รวม 11,086 4,794 468,368 421,140 
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3.4 รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันสําหรับ                    
งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 แสดงได้ดังนี้ 

(หนว่ย: พันบาท) 
เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกี่ยวข้องกนั  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 378,600 
เพิ่มข้ึนระหว่างงวด  - 394,000 
ลดลงระหว่างงวด  - (371,200) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  - 401,400 

(หนว่ย: พันบาท) 

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 2,121,346 
เพิ่มข้ึนระหว่างงวด  1,715,723 2,712,594 
ลดลงระหว่างงวด  - (1,072,225) 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง  (3,071) (11,430) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  1,712,652 3,750,285 

 (หนว่ย: พันบาท) 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 4,794 421,140 
เพิ่มข้ึนระหว่างงวด  6,335 1,803,772 
ลดลงระหว่างงวด  - (1,756,544) 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง  (43) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560  11,086 468,368 
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3.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หนว่ย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 7,330 8,172 7,330 8,172 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 44 42 44 42 
รวม 7,374 8,214 7,374 8,214 

(หนว่ย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 14,660 15,288 14,660 15,288 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 89 85 89 85 
รวม 14,749 15,373 14,749 15,373 

3.6 ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ             
งบการเงินข้อ 19.5 

4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 
 (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ  
 ยังไม่ถึงกําหนดชําระและ  
    ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน 38,105 35,892 29,758 28,963 

รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 38,105 35,892 29,758 28,963 
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 (หน่วย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

ลูกหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน  
อายุหน้ีคงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ  
 ยังไม่ถึงกําหนดชําระและ  
    ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน 1,853,166 1,780,541 278,126 191,737
 ค้างชําระ 3 - 12 เดือน 14,491 690 98 12
 ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน 3,558 3,329 173 199 

รวม 1,871,215 1,784,560 278,397 191,948
หัก: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (3,001) (3,044) (14) (14) 

รวมลูกหน้ีการค้า - กิจการที่                   ไม
เก่ียวข้องกัน, สุทธิ 1,868,214 1,781,516 278,383 191,934 

รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 1,906,319 1,817,408 308,141 220,897 

ลูกหน้ีอ่ืน  
เงินทดรองแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน 6,184 5,193 4,538 3,513
เงินทดรองแก่กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 11,408 18,607 4 -
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 50 - 432,362 379,968
รายได้ค้างรับ 13,133 23,406 - -
อื่น ๆ - กิจการที่เก่ียวข้องกัน 972 1,163 11,982 10,877
อื่น ๆ - กิจการที่ไม่เก่ียวข้องกัน 260,842 15,036 2,305 1,535 

รวมลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 292,589 63,405 451,191 395,893 

รวมลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 2,198,908 1,880,813 759,332 616,790 

5. สินค้าคงเหลือ 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 สรุปได้ดังนี้ 

(หนว่ย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 90,609 17,376 
บวก: การปรับลดราคาทุนของสินค้าเหลือให้

เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 5,753 3,409 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 96,362 20,785 
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 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อยบางแห่งได้จํานําสินค้าสําเร็จรูปมูลค่าประมาณ 169 ล้านบาท     
(31 ธันวาคม 2559: 158 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบัญชี              
ตามวิธีส่วนได้เสีย 

 30 มิถุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

 ร้อยละ ร้อยละ   
บริษัทร่วมในประเทศไทย    
บริษัท เอเบิล ซาโน ่อินดัสตรีส์  (1996) จํากัด ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ 46 46 30,700 30,700 538,977 508,899
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ 20 20 29,250 29,250 86,170 78,073
บริษัท ม้ินท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ 40 40 151,400 151,400 131,623 135,406
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอโิกะ จํากัด จําหน่ายแม่พิมพ์ 49 49 49,587 49,587 20,526 31,486
บริษัท ฮนุได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จํากัด จําหน่ายยานพาหนะและอะไหล่ 30 30 120,000 120,000 503,506 474,828
บริษัท เอด็ชา่ อาปิโก ออโตโมทีฟ จํากัด ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ 49 49 25,480 25,480 51,091 44,534
บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จํากัด ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ 49 49 147,000 147,000 115,362 115,546
บริษัทร่วมในต่างประเทศ    
Quantum Inventions Pte., Ltd. (ถอืหุ้นโดย 

AAPICO Investment Pte., Ltd. ร้อยละ 25) 
ผลิตอุปกรณ์ระบบนาํทางของ
รถยนต ์

- 25 - 76,085 - 82,311

Sakthi Global Auto Holdings Limited (ถอืหุ้น
โดยบริษัทฯร้อยละ 24.1 และ AAPICO 
Investment Pte., Ltd. ร้อยละ 1)

ลงทุนในบริษัทอื่น 25.1 - 1,702,423 - 1,702,423 -

รวม  2,255,840 629,502 3,149,678 1,471,083 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า              
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบัญชี               
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

 30 มิถุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม 
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

 ร้อยละ ร้อยละ  
บริษัทร่วมในประเทศไทย    
บริษัท เอเบิล ซาโน ่อินดัสตรีส์  (1996) จํากัด 46 46 30,700 30,700 - - 30,700 30,700
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 20 20 29,250 29,250 - - 29,250 29,250
บริษัท ม้ินท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จํากัด 40 40 151,400 151,400 - - 151,400 151,400
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอโิกะ จํากัด 49 49 49,587 49,587 - - 49,587 49,587
บริษัท ฮนุได มอเตอร์ (ไทยแลนด ์) จํากัด 30 30 120,000 120,000 - - 120,000 120,000
บริษัท เอด็ชา่ อาปิโก ออโตโมทีฟ จํากัด 49 49 25,480 25,480 - - 25,480 25,480
บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จํากัด 49 49 147,000 147,000 - - 147,000 147,000
บริษัทร่วมในต่างประเทศ    
Sakthi Global Auto Holdings Limited 24.1 - 1,668,450 - - - 1,668,450 -

รวม  2,221,867 553,417 - - 2,221,867 553,417
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6.2  การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย 

 ในเดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทได้เข้าลงทุนใน Sakthi Global Auto Holdings Limited (“SGAH”) 
ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศสหราชอาณาจกัรและลงทุนในกลุ่มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ
ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศอินเดีย โปรตุเกส สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน              
ในสัดส่วนร้อยละ 25.1 (ถือโดยบริษัทฯร้อยละ 24.1 และถือโดย AAPICO Investment Pte., Ltd.              
ร้อยละ 1) ของจํานวนหุ้นท่ีจดทะเบียนและชําระแล้วของ SGAH เป็นจํานวนเงิน 50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ท้ังนี้ หุ้นร้อยละ 25.1 ใน SGAH ซ่ึงบริษัทฯลงทุนมีมูลค่าระหว่าง 50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยข้ึนกับผลประกอบการใน  2 ปีข้างหน้า               
โดยโครงสร้างการลงทุนประกอบไปด้วย 

ก. เงินลงทุนจํานวนเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเพื่อลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SGAH 
จํานวน 2,510 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 25.1 ของจํานวน
หุ้นท่ีจดทะเบียนและชําระแล้วของ SGAH และ 

ข. เงินให้กู้แปลงสภาพสังเคราะห์ (Synthetic convertible loan) จากบริษัทฯจํานวนเงิน 50 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 20 ต่อปี และครบกําหนดชําระท้ังจํานวนใน
วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทใหญ่ ของ SAGH บริษัทใหญ่ของ 
SGAH และการจํานําหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศสหรัฐอเมริกาของ SGAH  

 โครงสร้างการลงทุนดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้เงินให้กู้แปลงสภาพสังเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของ          
การชําระค่าหุ้นเพิ่มเติมในส่วนของหุ้นร้อยละ 25.1 ท่ีกลุ่มบริษัทได้มาเม่ือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ใน
สัญญาท่ีเกี่ยวข้องสําเร็จครบถ้วนหรือได้รับการยกเว้น โดยการแปลงสภาพของเงินให้กู้ข้ึนอยู่กับมูลค่า
หุ้นของ SGAH ซ่ึงคํานวณจากกําไรในอนาคตของ SGAH โดยเงินให้กู้แปลงสภาพสังเคราะห์ดังกล่าว
นั้นมีเง่ือนไขการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.01 ของจํานวนหุ้นท่ีจด
ทะเบียนและชําระแล้วของ SGAH) ในวันท่ี 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงหุ้นสามัญ 1 หุ้นนี้ไม่มีสิทธิพิเศษใด ๆ 
เพียงแต่เป็นการโอนให้บริษัทฯ เพื่อต่างตอบแทนการยกหน้ีให้แก่ SGAH หาก SGAH สามารถบรรลุ
เง่ือนไขการแปลงสภาพตามกําไรท่ีทําได้ใน 2 ปีข้างหน้าเท่านั้น ท้ังนี้ ภายหลังจากการแปลงสภาพ 
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯใน SGAH จะเท่ากับร้อยละ 25.11  
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 ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯได้จ่ายชําระค่าซ้ือเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน 50 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และจ่ายเงินให้กู้ยืมเป็นจํานวนเงิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาโดยผ่าน AAPICO 
Investment Pte., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯในประเทศสิงคโปร์ รวมเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 
100 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 3,404 ล้านบาท ให้แก่ SGAH แล้วท้ังจํานวน ท้ังนี้ บริษัทฯ
จะรับรู้ส่วนต่างของสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่ายติุธรรม ณ วันท่ีซ้ือกิจการตามสัดส่วนท่ีลงทุนและราคาซ้ือ
เป็นค่าความนิยมและบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนในบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม มูลค่าของ
สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนบางรายการ ณ วันซ้ือยังอยู่ระหว่างการประเมินราคาโดยบุคคลภายนอกเพื่อใช้ใน
การจัดสรรมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนดังกล่าว โดยบริษัทฯคาดว่าจะได้รับหนังสือประเมิน
ราคาจากบุคคลภายนอกและจัดสรรค่าความนิยมให้เสร็จส้ินภายในเดือนธันวาคม 2560 

 บริษัทย่อย 

 ในเดือนมิถุนายน 2560 AAPICO Investment Pte., Ltd. (“AIPL”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ ลง
นามในสัญญาเพื่อจําหน่ายเงินลงทุนใน Quantum Inventions Pte., Ltd. (“QI”) ท่ี AIPL ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 25 ท้ังจํานวนให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง (“ผู้ซ้ือ”) โดยได้รับผลตอบแทนจากการจําหน่าย
เงินลงทุนตามสัดส่วนดังกล่าวสุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องเป็นจํานวนเงิน 8.91 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 
ท้ังนี้ ภายใต้เง่ือนไขในสัญญาท่ีว่า หากผู้ซ้ือดําเนินการซ้ือส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม
ในสัดส่วนอีกร้อยละ 20 ใน PT Quantum Inventions Indonesia ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ QI               ได้
สําเร็จภายใน 31 สิงหาคม 2561 AIPL จึงจะได้รับผลตอบแทนส่วนท่ีเหลืออีกเป็นจํานวนเงินประมาณ 
0.34 ล้านเหรียญสิงคโปร์ เนื่องจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนท่ีจะได้รับภายใต้เง่ือนไขดังกล่าว 
AIPL จึงรับรู้ผลตอบแทนท่ีได้รับเพียง 8.91 ล้านเหรียญสิงคโปร์ ในงบการเงินงวดปัจจุบัน 

 นอกจากน้ี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯต้อง
จําหน่ายเงินลงทุนใน  AAPICO QI SDN. BHD. ในสัดส่วนร้อยละ  60 ให้แก่ ผู้ ซ้ือด้วยเช่นกัน                  
โดยได้รับผลตอบแทนจากการจําหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนเป็นจํานวนเงิน 0.45 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์  

 ท้ังนี้ การจําหน่ายเงินลงทุนข้างต้นเป็นความประสงค์ของผู้ก่อต้ังและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ QI                   
ซ่ึงไม่ได้เป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทท่ีต้องการขายกิจการท้ังหมดแก่ผู้ซ้ือ           
และบริษัทย่อยท้ังสองแห่งของบริษัทฯได้รับเงินจากการจําหน่ายเงินลงทุนแล้วในเดือนกรกฎาคม 
2560 



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

12
 

6.3 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในบริษัทร่วมใน          งบ
การเงินรวม และบริษัทฯรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษัทร่วมในประเทศไทย   
บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จํากัด 24,545 15,075 - - 41,884 14,176 41,884 14,176
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 2,355 1,878 - - - - - -
บริษัท มิ้นท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จํากัด (1,135) (964) - (241) - - - -
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด (8,474) 61 - - - - - -
บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด 48,678 17,254 - - - - - -
บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จํากัด 2,954 1,823 - - - 6,533 - 6,533
บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จํากัด (525) (7,859) - - - - - -
บริษัทร่วมในต่างประเทศ   
Quantum Inventions Pte., Ltd. (217) 3,608 - 39 - 990 - -
Sakthi Global Auto Holdings Limited - - - - - - - - 
รวม 68,181 30,876 - (202) 41,884 21,699 41,884 20,709 

 (หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) 
ส่วนแบ่งกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษัทร่วมในประเทศไทย   
บริษัท เอเบิล ซาโน่ อินดัสตรีส์ (1996) จํากัด 71,962 54,389 - - 41,884 14,176 41,884 14,176
บริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จํากัด 8,097 3,782 - - - - - -
บริษัท มิ้นท์ อาปิโก (ประเทศไทย) จํากัด (3,784) (3,254) - (241) - - - -
บริษัท ไทย ทาคากิ เซอิโกะ จํากัด (10,960) (11,569) - - - - - -
บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์ ) จํากัด 103,678 23,974 - - 75,000 75,000 75,000 75,000
บริษัท เอ็ดซ่า อาปิโก ออโตโมทีฟ จํากัด 6,557 4,836 - - - 6,533 - 6,533
บริษัท ซูมิโน อาปิโก (ไทยแลนด์) จํากัด (184) (12,759) - - - - - -
บริษัทร่วมในต่างประเทศ   
Quantum Inventions Pte., Ltd. 1,939 2,517 (498) 1,821 929 1,981 - -
Sakthi Global Auto Holdings Limited - - - - - - - - 
รวม 177,305 61,916 (498) 1,580 117,813 97,690 116,884 95,709 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: พันบาท)

บริษัท ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 31 30 31 30 31
 มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม มิถุนายน ธันวาคม
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 ร้อยละ ร้อยละ  
บริษัทย่อยในประเทศไทย  
บริษัท นิวเอร่า เซลส์ จํากัด 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท 100 100 20,000 20,000
บริษัท อาปิโก อมตะ จํากัด 800 ล้านบาท 800 ล้านบาท 100 100 1,164,139 1,164,139
บริษัท เอเบิล มอเตอร์ส จํากัด 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท 100 100 19,999 19,999
บริษัท อาปิโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 10 ล้านบาท 10 ล้านบาท 100 100 10,000 10,000
บริษัท อาปิโก ไฮเทค พาร์ทส์ จํากัด  120 ล้านบาท 120 ล้านบาท 100 100 120,000 120,000
บริษัท อาปิโก ไฮเทค ทูลล่ิง จํากัด 65 ล้านบาท 65 ล้านบาท 100 100 65,000 65,000
บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จํากัด (มหาชน) 500 ล้านบาท 500 ล้านบาท 100 100 1,823,907 1,823,907
บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จํากัด 200 ล้านบาท 200 ล้านบาท 100 100 200,000 200,000
บริษัท อาปิโก เทคโนโลยี จํากัด 0.25 ล้านบาท 0.25 ล้านบาท 100 100 250 250
บริษัท อาปิโก เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จํากัด 3 ล้านบาท 3 ล้านบาท 100 100 3,000 3,000
บริษัท อาปิโก เวนเจอร์ จํากัด 20 ล้านบาท 20 ล้านบาท 100 100 20,000 20,000
บริษัท โฟตอน พาสเซนเจอร์ วีฮีเคิล                    
ดิสทริบิวช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด                      

25 ล้านบาท 25 ล้านบาท 97 97 24,250 24,250 

บริษัท เออีอาร์พี จํากัด 1.25 ล้านบาท 1.25 ล้านบาท 94 88 1,175 1,100
บริษัท คาซึยา (ประเทศไทย) จํากัด 28.5 ล้านบาท 28.5 ล้านบาท 76 76 15,675 15,675
บริษัท อาปิโก เลมเทค (ประเทศไทย) จํากัด 40 ล้านบาท 40 ล้านบาท 60 60 24,000 24,000
บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จํากัด 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท 60 60 62,175 62,175
บริษัท อาปิโก มิตซูอิเกะ (ประเทศไทย) จํากัด 8.25 ล้านบาท 8.25 ล้านบาท 51 51 4,208 4,208
บริษัทย่อยในต่างประเทศ  
Kunshan Chaitai - Xincheng Precision  8.1 ล้านเหรียญ 8.1 ล้านเหรียญ 100 100 277,426 277,426
   Forging Co., Ltd. สหรัฐฯ สหรัฐฯ  
AAPICO Investment Pte., Ltd. 6.97 ล้านเหรียญ 6.97 ล้านเหรียญ 100 100 167,950 167,950
 สิงคโปร์ สิงคโปร์  
Tenaga Setia Resources SDN. BHD. 6 ล้านริงกิต 6 ล้านริงกิต 49 49 31,393 31,393
New Era Sales (M) SDN. BHD. 1.5 ล้านริงกิต 1.5 ล้านริงกิต 49 49 8,263 8,263 

รวม 4,062,810 4,062,735
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า     (1,336,608) (1,336,608) 

สุทธิ     2,726,202 2,726,127 
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7.2  การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษัทฯ 

ในเดือนมิถุนายน 2560 บริษัทฯซ้ือหุ้นในบริษัท เออีอาร์พี จํากัด จากผู้ถือหุ้นเดิมซ่ึงไม่เป็นบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเพิ่มเติม ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวเพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 88 
เป็นร้อยละ 94 

 บริษัทย่อย 

ก. ในเดือนเมษายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จํากัด (มหาชน) 
ได้อนุมัติซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อาปิโก พรีซิช่ัน จํากัด เป็นจํานวนเงิน  55 ล้านบาท เพื่อคง
สัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซ่ึงได้เรียกชําระคร้ังแรกร้อยละ 25 ของมูลค่าท่ีตราไว้ โดยบริษัทย่อยได้ชําระ
เงินเพิ่มทุนเป็นจํานวนเงิน 13.75 ล้านบาทแล้วในเดือนพฤษภาคม 2560 

ข. การจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยของบริษัท อาปิโก ไอทีเอส จํากัด ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 6.2 

7.3  เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย 

(หนว่ย: ล้านบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท 
สําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 
บริษัท อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จํากัด - - 200 200 
Tenaga Setia Resources SDN. BHD. - 6 - - 
New Era Sales (M) SDN. BHD. - 2 - - 
รวม - 8 200 200 

 



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

15
 

8. เงินลงทุนในการร่วมค้า 

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 เงินลงทุนในการร่วมค้าซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจการท่ีกลุ่มบริษัทและบริษัทอ่ืนควบคุมร่วมกันมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

การร่วมค้า ลักษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบัญชี             
ตามวิธีส่วนได้เสีย

  30 
มิถุนายน

2560

31 
ธันวาคม 

2559

30 
มิถุนายน 

2560

31 
ธันวาคม 

2559 

30 
มิถุนายน 

2560 

31 
ธันวาคม 

2559
ร้อยละ ร้อยละ   

การร่วมค้าในประเทศไทย   
บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วน

ยานยนต์
50 50 82,500 82,500 73,994 74,068 

บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด จําหน่ายอุปกรณ์ในรถยนต์ 51 - 12,750 - 12,682 -
บริษัท แมพปิโก จํากัด (ถือหุ้นโดยบริษัท         

อาปิโก เวนเจอร์ จํากัด ร้อยละ 50) 
ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

- 50 - 200 - 196 

รวม    95,250 82,700 86,676 74,264 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมค้า สัดส่วนเงินลงทุน มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน 

 

30 มิถุนายน
2560 

31 ธันวาคม
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม
2559 

 ร้อยละ ร้อยละ  
บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 50 50 82,500 82,500
บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด 51 - 12,750 - 

รวม 95,250 82,500 

8.2  การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้า 

 บริษัทฯ 

 ในเดือนเมษายน 2560 บริษัทฯได้ซ้ือหุ้นในบริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทจัดต้ัง
ใหม่ในประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นจํานวนเงิน 12.75 ล้านบาท โดยบริษัทดังกล่าวมีทุน                 
จดทะเบียน 25 ล้านบาท ซ่ึงได้เรียกชําระแล้วร้อยละ 100  

 บริษัทย่อย 

 ในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษัท อาปิโก เวนเจอร์ จํากัด ได้จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แมพปิโก จํากัด 
จํานวน 2,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ให้แก่บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องกันในราคา 0.2 ล้านบาท  
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8.3 ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าใน                    
งบการเงินรวม และบริษัทฯรับรู้เงินปันผลรับจากกิจการดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมค้า ส่วนแบ่งขาดทุน ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 13 152 - - - -
บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด 67 - - - - - 

รวม 80 152 - - - - 

(หน่วย: พันบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมค้า ส่วนแบ่งขาดทุน ส่วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

บริษัท อาปิโก โซเดเซีย (ประเทศไทย) จํากัด 75 325 - - - -
บริษัท แมพปิโก จํากัด 17 - - - - -
บริษัท อาปิโก อิเล็กทรอนิกส์ จํากัด 67 - - - - - 

รวม 159 325 - - - - 

9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หนว่ย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม              
 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย   
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด - 160,666 
ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าและผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจาก    
การแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

- (72,260) 

 - 88,406 
เงินลงทุนท่ัวไป   
ตราสารทุน 11,375 11,375 
รวม 11,375 99,781 
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 ในระหว่างงวด บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายท้ังจํานวนให้แก่บุคคล
ธรรมดาท่ีไม่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่งในราคา 105 ล้านบาท (สุทธิจากค่าธรรมเนียมการโอนหุ้นและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง) และได้โอนรายการขาดทุนจากการลดลงในมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์          
เผ่ือขายดังกล่าวท่ีเคยบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นขาดทุนในงบกําไร
ขาดทุนเป็นจํานวนเงิน 62 ล้านบาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดําเนินการโอนหุ้นและรับชําระเงินในเดือน
พฤษภาคม 2560 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2560 สรุปได้ดังนี้ 

 (หนว่ย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 5,298,283 1,144,424 
ซ้ือเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน 92,891 12,144 
โอนมาจากสินค้าคงเหลือ 19,659 - 
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (9,431) (9,431) 
ดอกเบ้ียจ่ายท่ีถือเป็นต้นทุน 291 2 
ลดลงจากการจําหน่ายบริษัทย่อย (426) - 
จําหน่าย/ตัดจําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิ    
   ตามบัญชี ณ วันท่ีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย (13,577) (7) 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับงวด (307,680) (59,520) 
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า   
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (14,467) - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 5,065,543 1,087,612 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคา
ทุนของงานระหว่างก่อสร้างจํานวนเงิน 0.3 ล้านบาท (2559: 0.1 ล้านบาท) 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของเคร่ืองจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงได้มา
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวนเงิน 21 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 18 
ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 5 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 4 ล้านบาท) 

 บริษัทย่อยบางแห่งได้นําอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี             
30 มิถุนายน 2560 จํานวนเงิน 76 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 80 ล้านบาท) ไปคํ้าประกันวงเงิน
สินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคาร 
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11. สิทธิการเช่า 

 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้นาํสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 จํานวน
เงิน 76 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2559: 77 ล้านบาท) ไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคาร 

12. ค่าความนยิม 
(หนว่ย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม              
ค่าความนิยมจากการซ้ือบริษทัย่อย 30 มิถุนายน 2560 31 ธันวาคม 2559 

บริษัท อาปิโก อมตะ จํากดั 229,368 229,368 
บริษัท อาปิโก ฟอร์จจิ้ง จํากดั (มหาชน) 1,152,332 1,152,332 
บริษัทอ่ืน ๆ 5,162 5,162 
รวม 1,386,862 1,386,862 
หัก: ค่าเผ่ือการด้อยค่า (1,152,332) (1,152,332) 
สุทธิ 234,530 234,530 

13. เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร 

 รายการเคล่ือนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2560 สรุปได้ดังนี้ 

(หนว่ย: พันบาท) 
รายการเคล่ือนไหว งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,096,422 968,800 
กู้เพิ่มระหว่างงวด 6,922 - 
ชําระคืนระหวา่งงวด (359,488) (345,200) 
ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า       
งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 
(1,576) 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 742,280 623,600 
หัก: ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (413,598) (400,000) 
ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี 328,682 223,600 
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 บริษัทฯ 
 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารของบริษัทฯเป็นเงินกู้ท่ีไม่มีหลักประกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวของ

บริษัทฯเป็นเงินกู้ท่ีไม่มีหลักประกัน ภายใต้เง่ือนไขว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่นําสินทรัพย์ไปก่อ
ภาระผูกพัน (Negative pledge)   

 สัญญาเงินกู้ยืมได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อกําหนดบางประการ ซ่ึงรวมถึงข้อห้ามในการให้กู้ยืม ยกเว้น
การให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ และมีข้อกําหนดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นหลักและการรักษา
อัตราส่วนทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 

 บริษัทย่อย 

 วงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทย่อยบางส่วน                     
คํ้าประกันโดยการจํานําสินค้าคงเหลือ สิทธิการเช่าท่ีดิน อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์โรงงาน 
หนังสือคํ้าประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต และคํ้าประกันโดยบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ภายใต้เง่ือนไข                     
ว่าจะไม่นําสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทไปก่อภาระผูกพัน (Negative pledge) 

14. หุ้นกู้ระยะยาว 

 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีประกัน ระบุช่ือผู้ถือ และไม่ด้อยสิทธิ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
แก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

(หนว่ย: พันบาท)
งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หุ้นกู ้
อัตราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี)

อายุ 
(ปี) วันครบกําหนด

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธันวาคม 
2559

หุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2558 4.34 3 29 เมษายน 2561 800,000 800,000
หุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2559 3.10 3 11 มิถุนายน 2562 300,000 300,000
รวมหุ้นกู้ระยะยาว - ราคาตามมูลค่า 1,100,000 1,100,000
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กู้รอตัดบัญชี (843) (1,251)
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ 1,099,157 1,098,749
หัก: ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (799,444) -
ส่วนท่ีถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี 299,713 1,098,749 

 หุ้นกู้ดังกล่าวมีข้อกําหนดว่าด้วยหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้ ซ่ึงรวมถึงข้อกําหนดเร่ืองการไม่จําหน่าย                     
จ่ายโอนทรัพย์สินท่ีจําเป็นต้องใช้หรือดํารงไว้เพื่อการประกอบธุรกิจ การไม่นําทรัพย์สินไปก่อภาระ
ผูกพัน  และมีข้อกําหนดเร่ืองการดํารงอัตราส่วนทางการเงินบางประการ ณ  วันส้ินงวดบัญชี                     
รายไตรมาส 



(ยังไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

20
 

15. หุ้นทุนซ้ือคืน 

 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติโครงการหุ้นทุนซ้ือคืนเพื่อ
การบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยหุ้นสามัญท่ีจะซ้ือคืนมีจํานวนไม่เกิน 14.5 
ล้านหุ้น (มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 4.5 ของจํานวนหุ้นสามัญท่ีจําหน่ายแล้วของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯจะดําเนินการซ้ือหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกําหนด
ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2559 ถึงวันท่ี 14 กันยายน 2559 และจําหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้นซ้ือคืนดังกล่าวไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมท้ังไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล 

 จนถึงวันครบกําหนดระยะเวลาในการซ้ือหุ้นคืน บริษัทฯได้ซ้ือคืนหุ้นสามัญภายใต้โครงการดังกล่าว
เป็นจํานวน 6,007,700 หุ้น ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของหุ้นท่ีออกและชําระแล้ว รวมเป็นมูลค่าประมาณ 
76 ล้านบาท พร้อมกันนี้บริษัทฯได้จัดสรรกําไรสะสมไว้เป็นสํารองหุ้นทุนซ้ือคืนด้วยจํานวนเดียวกัน 

 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจําหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืน                
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกําหนดระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2560 ถึงวันท่ี                    
13 กันยายน 2562 ท้ังนี้ หากส้ินสุดระยะเวลาการจําหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนแล้วแต่ยังมีหุ้นท่ีไม่ได้                     
จําหน่ายออก บริษัทฯจะดําเนินการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทฯต่อกระทรวงพาณิชย์เท่ากับจํานวน
หุ้นทุนซ้ือคืนคงเหลือดังกล่าว  

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทฯยังไม่ได้จําหน่ายหุ้นทุนซ้ือคืนภายใต้โครงการดังกล่าว 

16. ภาษีเงนิได ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 สรุป
ได้ดังนี ้

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล 5,974 8,584 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกดิ           
ผลแตกต่างช่ัวคราวและการกลับรายการ       
ผลแตกต่างช่ัวคราว (1,834) (1,165) - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 4,140 7,419 - - 
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(หนว่ย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล 12,971 13,285 - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกดิ           
ผลแตกต่างช่ัวคราวและการกลับรายการ 
ผลแตกต่างช่ัวคราว (938) 187 - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน 12,033 13,472 - - 

 บริษัทฯไม่มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2560 และ 2559 เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน ๆ เกินกว่าประมาณการกําไร
จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็น
รายจ่ายและหักออกด้วยรายจ่ายท่ีมีสิทธิหักได้เพิ่มในการคํานวณภาษี 

17. กําไรต่อหุ้น 

 กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดสุทธิจาก
หุ้นสามัญซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษัทฯ ดังนี้ 

(หนว่ย:  พันบาท/พันหุน้) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 

กําไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 315,033 123,336 23,858 44,133 

     
จํานวนหุ้นสามัญท่ีออก  322,584 322,584 322,584 322,584 
ผลกระทบจากหุ้นทุนซ้ือคืน (6,008) (1,129) (6,008) (1,129)

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก 316,576 321,455 316,576 321,455 
  

กําไรต่อหุ้น (บาท) 1.00 0.38 0.08 0.14 
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(หนว่ย:  พันบาท/พันหุน้) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 

กําไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 539,064 269,481 329,552 331,145 

     
จํานวนหุ้นสามัญท่ีออก  322,584 322,584 322,584 322,584 
ผลกระทบจากหุ้นทุนซ้ือคืน (6,008) (564) (6,008) (564)

จํานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน้ําหนัก 316,576 322,020 316,576 322,020 
  

กําไรต่อหุ้น (บาท) 1.70 0.84 1.04 1.03 

18. เงินปันผลจ่าย 

       เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น เงินปันผลจ่าย 
  (บาท) (พันบาท) 
เงินปันผลประจําปี 2559 ท่ีประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น  

เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560 104,354 

เงินปันผลประจําปี 2558 ท่ีประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น  
เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2559 64,517 

19. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

19.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน                 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือเคร่ืองจักรจากบุคคลภายนอก ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) 
บาท 2.1 3.5 - - 
เรนมินบิจีน 1.1 2.5 - - 
ยูโร 0.3 - - - 
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19.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับเงินลงทุนระยะยาว 
 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุน

ท่ียังไม่เรียกชําระ ดังนี้ 
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทเงินลงทุน 
30 มิถุนายน 

2560
31 ธันวาคม 

2559
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 25 25 25 25
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 131 89 89 89
เงินลงทุนในการร่วมค้า 68 68 68 68

19.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริการ 
 กลุ่มบริษัทได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเช่าท่ีดิน อาคาร พื้นท่ีในอาคาร อุปกรณ์

และยานพาหนะ และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคต
ท้ังส้ินภายใต้สัญญาดังกล่าว ดังนี้ 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

จ่ายชําระ 
30 มิถุนายน 

2560
31 ธันวาคม 

2559
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559
ภายใน 1 ปี 45 59 12 7
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 79 73 19 15
มากกว่า 5 ปี 37 43 - -

19.4 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 
 บริษัทย่อยสองแห่งได้ทําสัญญาความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (Technical Assistance Agreement) 

กับบริษัทในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศเยอรมนี โดยภายใต้เง่ือนไขตามสัญญา บริษัทย่อยต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญาต่อยอดขายสินค้าบางชนิด โดยสัญญาฉบับหนึ่งมีอายุสัญญา   
1 ปี แต่ต่ออายุอัตโนมัติปีต่อปีหลังจากส้ินสุดสัญญา และสัญญาอีกฉบับมีผลบังคับถึงปี 2560 บริษัท
ย่อยอีกแห่งหนึ่งได้ทําข้อตกลงเพื่อจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้กับบริษัทสองแห่งในประเทศญ่ีปุ่น โดยตาม
ข้อตกลง บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละท่ีตกลงกันต่อยอดขายสินค้าบางชนิด 
ข้อตกลงนี้มีผลบังคับตลอดระยะเวลาท่ีขายสินค้าดังกล่าว 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าธรรมเนียมท่ีรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ภายใต้สัญญาข้างต้นเป็นจํานวนเงิน 12 ล้านบาท (2559: 15 ล้านบาท) 
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19.5 การค้ําประกัน 

ก. ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือให้แก่
บริษัทย่อยในต่างประเทศในวงเงิน 18 ล้านเรนมินบิจีน และบริษัทฯมีภาระคํ้าประกันวงเงิน
สินเช่ือให้แก่บริษัทร่วมในประเทศในวงเงิน 100 ล้านบาท  

ข. ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษัทย่อยสองแห่งในต่างประเทศมีภาระคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือ
ให้แก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งในต่างประเทศในวงเงิน 12 ล้านริงกิตมาเลเซีย และ 7 ล้านริงกิต
มาเลเซีย ตามลําดับ (31 ธันวาคม 2559: 13 ล้านริงกิตมาเลเซีย และ 8 ล้านริงกิตมาเลเซีย 
ตามลําดับ) 

ค. ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทมีหนังสือคํ้าประกันท่ีออกโดย
ธนาคารในนามกลุ่มบริษัทซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ 
ดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หนังสือคํ้าประกัน 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธันวาคม 

2559 
การปฏิบัติงานตามสัญญา 24 ล้านบาท 24 ล้านบาท - -
การใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ 30 ล้านบาท   

0.3 ล้านริงกิต
มาเลเซีย

30 ล้านบาท   
0.3 ล้านริงกิต

มาเลเซีย

6 ล้านบาท 6 ล้านบาท

ง. บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทําสัญญาท่ีเกี่ยวเนื่องกับสินเช่ือเครือข่ายธนกิจเพื่อผู้ขายกับ
ธนาคารแห่งหนึ่งในฐานะผู้ค้ารายใหญ่ (Sponsor) เพื่อคํ้าประกันสินเช่ือในการจัดซ้ือวัตถุดิบ
และสินค้าให้กับผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯและบริษทัย่อยดังกล่าว สินเช่ือดังกล่าวมีวงเงิน 200 ล้าน
บาท ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มี
ภาระคํ้าประกันภายใต้สัญญาข้างต้น  

19.6 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ             
31 ธันวาคม 2559 ดังนี้ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2560 
สกุลเงิน จํานวนท่ีขาย อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันท่ีครบกําหนดตามสัญญา 

 (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.2 34.10 - 34.20 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
สกุลเงิน จํานวนท่ีขาย อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันท่ีครบกําหนดตามสัญญา 

 (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.9 35.08 - 35.87 มกราคม - กันยายน 2560

19.7 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

บริษัทย่อยในประเทศจีนจ่ายเงินสมทบประกันสังคมและสวัสดิการลูกจ้างโดยคํานวณจากอัตรา
เงินเดือนข้ันตํ่าท่ีกําหนดโดยส่วนงานประกันสังคมและสวัสดิการของมณฑลท่ีบริษัทย่อยต้ังอยู่ 
อย่างไรก็ตาม ตามข้อกําหนดของรัฐบาลกลางในเรื่องดังกล่าว บริษัทย่อยต้องจ่ายเงินสมทบท่ีคิดจาก
เงินเดือนจริงหากเงินเดือนจริงอยู่ระหว่างอัตราเงินเดือนข้ันตํ่าและข้ันสูงสุดท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น       
บริษัทย่อยอาจถูกประเมินเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการของประเทศจีน ซ่ึงฝ่าย
บริหารของบริษัทย่อยได้ประเมินเงินสมทบท่ีต้องจ่ายเพิ่มเติมหากถูกประเมิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2560 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5.8 ล้านเรนมินบิจีน (31 ธันวาคม 2559: ไม่เกิน 3.6 ล้านเรนมินบิจีน) 
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเช่ือว่าได้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทต่างชาติอ่ืนท่ีต้ังอยู่ในมลฑล
เดียวกันและความเป็นไปได้ท่ีจะถูกประเมินอยู่ในระดับตํ่า 

20. คดีฟ้องร้อง 

ในปลายปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งซ่ึงบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 60 ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีแพ่ง 
เนื่องจากการละเมิดลิขสิทธ์ิเกี่ยวกับข้อมูลแผนท่ีนําทางเป็นจํานวนเงินประมาณ 450 ล้านบาท และ      
ในปี 2555 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ถูกฟ้องร้องในคดีอาญาจากกรณีเดียวกัน ซ่ึงในเดือนมกราคม 2556 
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (“ศาลทรัพย์สินฯ”) ได้มีคําพิพากษาให้               
ยกฟ้องคดีอาญาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายโจทก์ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลฎีกา ซ่ึงในเดือนตุลาคมปี 
2557 ศาลฎีกาได้มีคําพิพากษาตัดสินให้บริษัทย่อยดังกล่าวชนะคดี คดีอาญาจึงเป็นอันส้ินสุด ในส่วน
ของคดีแพ่ง ศาลทรัพย์สินฯได้มีคําพิพากษาตัดสินให้บริษัทย่อยดังกล่าวแพ้คดีและให้บริษัทย่อยจ่าย
ค่าชดเชยจํานวนเงินประมาณ 1 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 นับจากวันฟ้องจนกว่า                
จะชําระให้แก่โจทก์เสร็จส้ิน ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยได้ประเมินและเช่ือว่าคดีดังกล่าวจะทําให้เกิด            
ผลเสียหายไม่เกินจํานวนเงินท่ีศาลทรัพย์สินฯได้ตัดสินไว้ บริษัทย่อยดังกล่าวจึงบันทึกประมาณการ
หนี้สินสําหรับเงินชดเชยค่าเสียหายจํานวนเงิน 1 ล้านบาทในงบการเงินปี 2557 ต่อมาในเดือน
พฤษภาคมปี 2558 บริษัทย่อยได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลทรัพย์สินฯต่อศาลฎีกา จนถึงวันท่ีใน
รายงานนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 
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21. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินรวม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 รวม 

 

30 มิถุนายน
2560 

31ธันวาคม
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31ธันวาคม 
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31ธันวาคม
2559 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า   
ตราสารหน้ี - - 62,569 202,463 62,569 202,463

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย   
ตราสารทุน - 88,406 - - - 88,406

(หน่วย: พันบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดับ 1 ระดับ 2 รวม 

 

30 มิถุนายน
2560 

31ธันวาคม
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31ธันวาคม 
2559 

30 มิถุนายน
2560 

31ธันวาคม
2559 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 
  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ือค้า   
ตราสารหน้ี - - 22,500 161,424 22,500 161,424

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ - หน่วยลงทุนคํานวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุนท่ีประกาศโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือ
หลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดท้ายของงวด/ปี 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
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22. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงาน 

ข้อมูลรายได้และกําไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท)
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์
ส่วนงาน

จําหน่ายรถยนต์
 รายการ

ปรับปรุง 
 สําหรับใช้

ผลิตยานยนต์
และบริการ
ซ่อมรถยนต์ ส่วนงานอื่น รวมส่วนงาน 

และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม

รายได้  
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก 2,286 1,340 2 3,628 - 3,628
รายได้ระหว่างส่วนงาน 235 5 3 243 (243) -
รวมรายได้ 2,521 1,345 5 3,871 (243) 3,628 

ผลการดําเนินงาน   
กําไรของส่วนงาน 109 18 15 142 2 144
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม  137
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  10
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  68
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (32)
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   327
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (4)

กําไรสําหรับงวด    323 
 

 (หน่วย: ล้านบาท)
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
 ส่วนงานผลิต

อุปกรณ์
ส่วนงาน

จําหน่ายรถยนต์
 รายการ

ปรับปรุง 
 สําหรับใช้

ผลิตยานยนต์
และบริการ
ซ่อมรถยนต์ ส่วนงานอื่น รวมส่วนงาน 

และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม

รายได้  
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก 2,258 1,323 7 3,588 - 3,588
รายได้ระหว่างส่วนงาน 287 6 5 298 (298) -
รวมรายได้ 2,545 1,329 12 3,886 (298) 3,588 

ผลการดําเนินงาน   
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 113 28 (1) 140 3 143
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า   31
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (34)
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  140
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (7)

กําไรสําหรับงวด   133 
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 (หน่วย: ล้านบาท)
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

 ส่วนงานผลิต
อุปกรณ์ 

ส่วนงาน
จําหน่ายรถยนต์  

รายการ
ปรับปรุง  

 สําหรับใช้
ผลิตยานยนต์ 

และบริการ
ซ่อมรถยนต์ ส่วนงานอื่น รวมส่วนงาน 

และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้  
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก 4,756 2,695 6 7,457 - 7,457
รายได้ระหว่างส่วนงาน 524 13 5 542 (542) -

รวมรายได้ 5,280 2,708 11 7,999 (542) 7,457

ผลการดําเนินงาน   
กําไของส่วนงาน 316 33 7 356 4 360
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม  137
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  10
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน ระยะยาวอื่น  (62)
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  177
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน     (59)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   563

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้     (12)

กําไรสําหรับงวด     551

 
 (หน่วย: ล้านบาท)
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 

 ส่วนงานผลิต
อุปกรณ์ 

ส่วนงาน
จําหน่ายรถยนต์  

รายการ
ปรับปรุง  

 สําหรับใช้
ผลิตยานยนต์ 

และบริการ
ซ่อมรถยนต์ ส่วนงานอื่น รวมส่วนงาน 

และตัดรายการ
ระหว่างกัน งบการเงินรวม 

รายได้  
รายได้จากการขายให้ลูกค้าภายนอก 4,874 2,519 13 7,406 - 7,406
รายได้ระหว่างส่วนงาน 718 11 7 736 (736) -

รวมรายได้ 5,592 2,530 20 8,142 (736) 7,406

ผลการดําเนินงาน   
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 254 56 (7) 303 7 310
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า   62
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน    (70)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  302

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    (13)

กําไรสําหรับงวด    289
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23. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ผลการดําเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 190 ล้านบาท 
ซ่ึงบริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือนกันยายน 2560 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2560 


